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ค�ำน�ำ

	 ประเทศไทยตระหนักถึงความส�าคัญของการเสริมสร้างความเข้าใจ	

และเชือ่มร้อยผู้คนในภมูภิาคอาเซยีนเข้าไว้ด้วยกนัในมติิคณุธรรม	ดงัปรากฏ

ในแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 1	 (พ.ศ.2559-2564)	 ที่ระบุ

ถึงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน	 เพื่อส่งเสริมและ 

เสริมสร้างคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน	และธ�ารงไว้ซึ่งสันติภาพ

	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ในฐานะที่เป็นองค์กรเชื่อมโยง	

ประสานเครือข่ายทางสังคม	 และรณรงค์การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณธรรม	

จริยธรรมสู่สังคมสันติสุข	 ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมความร่วมมือด้าน

คณุธรรม	จรยิธรรมกบันานาชาต	ิโดยคณุธรรมการอยูร่่วมของผูค้นในภมูภิาค

อาเซียนเป็นประเด็นที่ให้ความส�าคัญ	และมีการด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

ใน	3	รูปแบบ	คือ	

	 1.	 ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้	 เช่น	 โครงการศึกษาวิจัยการ 

ส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน	 หนังสือ 

องค์ความรู้เปิดประตูความดีสู่วิถีอาเซียน	จิตอาสาอาเซียน

	 2.	การอบรมพฒันาศกัยภาพ	เช่น	การพฒันาหลกัสตูรค่ายเยาวชนทตู

คุณธรรมน�าไทยสู่อาเซียน

	 3.	 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการ	 เช่น	 ตลาดนัดความด ี

ฟื้นวิถีสองฝั่งโขง	 ประชุมวิชาการนานาชาติ	 “ส่งเสริมความร่วมมือและ 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา:	 ASEAN	 Caring	 and	 

Sharing	Community”	

	 ส�าหรบัหนงัสือ	“คุณธรรมในการอยูร่่วมกนัของผู้คนในภมูภิาคอาเซยีน”	 

เล่มนี	้เป็นการทดลองส�ารวจพรมแดนใหม่ของงานด้านคณุธรรมการอยูร่่วมกนั 

ของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน	 โดยการเชื้อเชิญให้ผู้อ่านร่วมกันเรียนรู้พลเมือง

อาเซียนอีกกลุ่มหนึ่ง	คือกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาอยู่ในสังคมไทย	



	 ประเด็นหลักของหนังสือเล่มนี้	 คือการตอบค�าถามที่ว่าคุณธรรมใน

การอยู่ร่วมกันของกลุ่มแรงงานอาเซียนและคนในสังคมไทยคืออะไร	 และ

มีปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมอย่างไร	 ซึ่งคณะท�างานศูนย์คุณธรรมได้เลือกหา

ค�าตอบด้วยการถอดองค์ความรู้จากองค์กรที่ท�างานร่วมกับแรงงานข้ามชาติ	

จ�านวน	6	องค์กรในพื้นที่กรุงเทพฯ	สมุทรสาคร	และตาก	ซึ่งผลการศึกษาพบ

ว่าคุณธรรมการอยูร่่วมทีส่�าคญัของภมูภิาคอาเซยีน	คอืการมองคนให้เป็นคน	

ซ่ึงหมายถงึการเคารพสทิธซิึง่กนัและกนั	การเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่	และแบ่งปันซึง่กัน 

และกนั	และปฏิบัติการของการส่งเสรมิคณุธรรมการอยูร่่วมกนัทีเ่ป็นรปูธรรม 

พบว่ามอียู	่4	รปูแบบ	คอื	1.	การท�างานเชงิพืน้ที	่(Area	based)	บนฐานงานความรู้	 

2.การสร้างอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน	 3.การสร้างเครือข่าย 

การท�างานข้ามภาคส่วน	และ	4.การผลักดันงานเชิงนโยบาย	

	 ศูนย์คุณธรรม	 หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้สังคมเห็นความส�าคัญ

ของคุณธรรมการอยู่ร่วมกันกับแรงงานข้ามชาติในฐานะพลเมืองอาเซียนอีก

กลุม่หนึง่	ท่ีอาจไม่ค่อยมกีารกล่าวถงึ	แต่มนียัส�าคญัต่อการพฒันาสงัคมไทย	

และประชาคมอาเซียน

นายสิน สื่อสวน

ผู้อ�านวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
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บทน�ำ:	คุณธรรมในกำรอยู่ร่วมกันของ
ผู้คนในภูมิภำคอำเซียน

ธัญลักษณ์	ศรีสง่า

	 การรวมตวักนัในนามอาเซยีนได้ด�าเนนิมาถงึปีที	่50	เมือ่เดอืนสงิหาคม	

พ.ศ.	2560	แนวคิดเร่ืองอาเซยีนส่วนมากยงัเป็นโครงการทีด่�าเนินการในระดบั

ผู้น�าประเทศ	 ขาดการมีส่วนร่วม	 และขาดการเสนอประเด็นท่ีมีนัยส�าคัญ	 

อย่างเช่น	สทิธมินษุยชน	ความเท่าเทยีมกนัทางสงัคม	ความเป็นประชาธปิไตย	

	 ความท้าทายของการเชื่อมร้อยความเป็นอาเซียนนั้นสัมพันธ์กับ

เงื่อนไขของภูมิภาคนี้ที่เป็นพื้นที่ของการเคลื่อนย้าย	 (Space	 of	 flows)	 

ทัง้ภายในภมูภิาคและข้ามภมูภิาค	การเคลือ่นย้ายของคนทีเ่ชือ่มโยงกบัเรือ่ง

เศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	เงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ที่ท�าให้เป็นพื้นที่ของ

ความหลากหลาย	(Space	of	diversity)	ซึ่งการเคลื่อนย้ายและความหลาก

หลายในภูมิภาคนี้ถูกกระตุ้นให้เพิ่มมากขึ้นจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

จึงเป็นการกระตุ้นการเคลื่อนที่ของทุน	สินค้า	ผู้คน	และการบริการ	(Meyer	

and	Tingshu,	2017)

	 การแสวงหาแนวทางการอยูร่่วมกนัอย่างเคารพซึง่กันและกันของผูค้น

ในภูมิภาคที่มีความหลากหลายอย่างอาเซียนจึงเป็นประเด็นท่ีมีความส�าคัญ	

และเมื่อพิจารณาสถานการณ์การเคลื่อนย้ายของผู้คนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะใน

กลุ่มแรงงาน	รายงานของธนาคารโลกพบว่าอาเซยีนมกีารเคลือ่นย้ายแรงงาน

ภายในภูมภิาคเพ่ิมขึน้ระหว่างปี	พ.ศ.2538-2558	โดยจ�านวนแรงงานข้ามชาติ

ในภมูภิาคอาเซยีนปี	พ.ศ.	2558	จากประเทศปลายทาง	3	อนัดบัแรก	ประกอบ

ไปด้วย	ไทย	(55%)	มาเลเซีย	(22%)	สิงคโปร์	(19%)	แบ่งตามประเทศต้นทาง	

3	อันดับแรก	ประกอบไปด้วย	เมียนมาร์	(33%)	อินโดนีเซีย	(18%)	มาเลเซีย	
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(17%)	 โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการย้ายถิ่นเพื่อแสวงหาโอกาสทาง

เศรษฐกิจที่ดีกว่า	การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติมีผลเชิงบวกต่อการเติบโต

ทางเศรษฐกจิ	ในกรณขีองประเทศไทย	หากไม่มกีารจ้างงานแรงงานข้ามชาติ

จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงร้อยละ	 0.75	 (Testaverde,	

Mauro,	Harry	Moroz,	Claire	H.	Hollweg,	and	Achim	Schmillen,	2017)

	 นอกจากเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ	 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับแรงงาน

ข้ามชาติแล้ว	 การพิจารณาถึงคุณธรรมของการอยู่ร่วมกันของแรงงาน 

ข้ามชาตใินฐานะพลเมอืงของอาเซยีนทีเ่ข้ามาใช้ชวีติร่วมกบัคนในสงัคมไทย	 

เป็นประเด็นที่ไม่ค่อยมีการกล่าวถึง	 และเปรียบเหมือน	 “ช่องว่าง”	 ที่รอ 

การเติมเต็ม

	 เพื่อสร้างความเข้าใจถึงคุณธรรมการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาค

อาเซียน	 ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนา 

องค์ความรู้ด้านคุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน	 เพื่อ 

ขับเคล่ือนสู่สังคมสันติสุข	 ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน	 (Sustainable	

Development	Goals-SDGs)	เป้าหมายที่	16	ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข	และ

ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	 ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม	 และสร้าง

สถาบันที่มีประสิทธิผล	รับผิดชอบ	และครอบคลุมในทุกระดับ	โดยประเด็น

ค�าถามในการศกึษาคร้ังนี	้คอืคณุธรรมในการอยูร่่วมของกลุม่แรงงานอาเซยีน

และคนในสังคมไทยคืออะไร	และมีปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมอย่างไร	

	 การด�าเนินงานของคณะท�างานศูนย์คุณธรรม	 เริ่มจากการจัดประชุม

พฒันาโครงการพฒันาองค์ความรูด้้านคณุธรรมในการอยูร่่วมกันของผูค้นใน

ภูมิภาคอาเซียน	 ร่วมกับนักวิชาการและองค์กรที่ท�างานในประเด็นแรงงาน

ข้ามชาติ	 เมื่อวันที่	 15	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2560	ณ	ห้องประชุม	 1	ชั้น	 16	

ศูนย์คุณธรรม	 (องค์การมหาชน)	 ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า	 ควรถอด 

องค์ความรู้การด�าเนินงานจากองค์กรที่ท�างานในประเด็นแรงงานข้ามชาติ	

โดยวิเคราะห์ในมิติการส่งเสริมคุณธรรมการอยู่ร่วมของผู้คนในภูมิภาค

อาเซียน	และน�าองค์ความรู้มาสนบัสนนุงานเชิงนโยบายและสือ่สารสาธารณะ	
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	 หลังจากนั้น	 คณะท�างานศูนย์คุณธรรมได้ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์และ

เก็บข้อมูลกับองค์กรที่ท�างานในประเด็นแรงงานข้ามชาติ	 ระหว่างเดือน

กมุภาพนัธ์-มนีาคม	พ.ศ.	2561	ในพืน้ทีก่รุงเทพฯ	สมทุรสาคร	และตาก	จ�านวน	

6	 องค์กร	 ประกอบไปด้วย	 1.มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน	 

2.มูลนิธิร ่วมมิตรไทย-พม่า	 3.มูลนิธิสายใยเยาวชน	 4.มูลนิธิผู ้หญิง	 

5.คลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด	 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา	 

และ	 6.มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	 (แม่สอด)	 ประเด็นค�าถามในการ 

ถอดบทเรยีน	ประกอบไปด้วย	1.	แรงบนัดาลใจ/พฒันาการขององค์กร	2.	แนวคดิ

ในการท�างาน	3.วิธีท�างาน	4.จุดแข็ง	5.ความท้าทาย	6.ความส�าเร็จที่เกิดขึ้น	 

7.สิ่งที่ได้เรียนรู้	8.คุณธรรมการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน	

	 ข้อมูลจากการลงพื้นที่สัมภาษณ์	 คณะท�างานศูนย์คุณธรรมได้น�ามา

เรียบเรียงน�าเสนอใน	 2	 รูปแบบ	 คือ	 1.น�าเสนอเป็นกรณีศึกษารายองค์กร	 

ซึง่แต่ละองค์กรมกีารท�างานร่วมกบัแรงงานข้ามชาตทิีน่่าสนใจและมลีกัษณะ

เฉพาะแตกต่างกนัไป	2.วิเคราะห์ในภาพรวมเพือ่ตอบค�าถามในการศกึษาท่ีว่า

คณุธรรมในการอยูร่่วมของกลุม่แรงงานอาเซยีนและคนในสงัคมไทยคอือะไร	

และมีปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมอย่างไร	

	 จากการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ของผู้แทนจาก	 6	 องค์กร	 คุณธรรม

การอยู่ร่วมท่ีส�าคัญของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน	 คือ	 การมองคนให้เป็นคน	 

ซึ่งหมายถึงการเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน	 การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 และแบ่งปัน 

ซ่ึงกันและกัน	 ซึ่งเป็นแนวคิดส�าคัญที่อยู่เบื้องหลัง	 และแปลงสู่ปฏิบัติการที่

หลากหลายขององค์กรที่ท�างานร่วมกันกับแรงงานข้ามชาติ	 โดยปฏิบัติการ

ของการส่งเสรมิคณุธรรมการอยูร่่วมกนัทีเ่ป็นรูปธรรม	พบว่ามอียู	่4	รปูแบบ	คอื	 

1.การท�างานเชิงพื้นที่	 (Area	based)	บนฐานงานความรู้	2.การสร้างอาสา

สมัครเพ่ือสนับสนุนการด�าเนินงาน	 3.การสร้างเครือข่ายการท�างานข้าม 

ภาคส่วน	4.การผลักดันงานเชิงนโยบาย	

	 หนังสือเล่มนี้	 เป็นจุดเริ่มต้นของการน�ามุมมองด้านคุณธรรมการอยู่ 

ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียนมาส�ารวจพรมแดนความรู้ในประเด็น
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แรงงานข้ามชาต	ิซึง่เป็นประเด็นทีย่งัไม่ค่อยมกีารกล่าวถึงมากนัก	เพือ่ชกัชวน

ให้สังคมไทยเกิดการอภิปรายกันในประเด็นนี้	 และมีความต้ังใจให้ผู้อ่านได้ 

ร่วมเรียนรู้และท�าความเข้าใจกับพลเมืองอาเซียนในอีกแง่มุมหนึ่งที่ต่างไป

จากความคุ้นชินเดิม

	 ขอขอบคุณ	คุณสมพงค์	สระแก้ว	ผู้อ�านวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม

คุณภาพชีวิตแรงงาน	อาสาสมัคร	MMT	(Myanmar	Migration	Network	to	 

Promote	Rights	in	Thailand)	คุณเมียน	เวย์	(Myint	Wai)	รองผู้อ�านวยการ 

มูลนิธิร ่วมมิตรไทย-พม่า	 คุณลัดดาวัลย์	 ต๊ะมาฟู	 ผู ้อ�านวยการมูลนิธิ

สายใยเยาวชน	 คุณดาราราย	 รักษาสิริพงศ์	 ผู้ประสานงานโครงการมูลนิธิ 

ผู้หญิง	คุณรวพีร	ดอกไม้	ผูป้ระสานงานคลนิกิกฎหมายแรงงานแม่สอด	มลูนิธิ

เพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา	 และคุณสุริยา	 บริสุทธิ์ทิพย์	 เจ้าหน้าที่

โครงการ	มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	(แม่สอด)	ที่กรุณาถ่ายทอดความรู้	 

ประสบการณ์	 และเรื่องเล่าที่มีต่อการท�างานร่วมกับแรงงานข้ามชาติ	 และ 

ทีส่�าคัญขอขอบคุณแรงงานข้ามชาตผิูเ้ป็นเจ้าของเรือ่งเล่าทกุท่านทีเ่ป็นหวัใจ

ส�าคัญที่ผลักดันให้เกิดงานชิ้นนี้ขึ้นมา	

อ้างองิ 
Meyer,		Morakot	and	Zhu	Tingshu.	2017.	“Chapter	1	ASEAN:	A	‘Space	of	Diversity’?	in
 Multicultural ASEAN: Diversity in Identity, Language, Memory and Media.   
	 Morakot	Meyer	and	Zhu	Tingshu	(eds.).	Nakhon	Pathom:	Multicultural	ASEAN
	 Center	Project	(MU-MAC),	Research	Institute	for	Languages	and	Cultures	of		
	 Asia,	Mahidol	University:	pp.	4-16.
Testaverde,	Mauro,	Harry	Moroz,	Claire	H.	Hollweg,	and	Achim	Schmillen.	2017.	
 Migrating to Opportunity: Overcoming Barriers to Labor Mobility in   
 Southeast Asia. Washington	DC:	International	Bank	for	Reconstruction	and		
	 Development,	The	World	Bank.	
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	 มลูนธิเิครอืข่ายส่งเสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน	(Labour	Rights	Promotion	 

Network:	 LPN)	 ก�าหนดบทบาทขององค์กรว่า	 เป็นองค์กรด้านแรงงานที่ 

มุง่มัน่ส่งเสรมิคุณภาพชวิีต	คุม้ครองสทิธ	ิความเสมอภาค	การพึง่ตนเอง	และ

สรรค์สร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ	 จุดเริ่มต้นเกิดจากการก่อตั้ง	 

			แรงบันดำลใจ	/	พัฒนำกำรขององค์กร	

‘สร้ำงเครือข่ำยทำงสังคมด้วยพลังควำมรู้’
มูลนิธิเครือข่ำยส่งเสริมคุณภำพชีวิตแรงงำน
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(ซ้าย)	คุณสมพงค์	สระแก้ว	และ(ขวา)	คุณสุรชัย	มีนทุน	อาสาสมัครชาวเมียนมาร์	

“เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน”	ในปี	พ.ศ.2547	และด�าเนินการโดย

คณะบุคคล	 เน้นการท�างานประเด็นแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร	

สมุทรสงคราม	 และราชบุรี	 ในปีต่อมาได้เปล่ียนจากชื่อเดิมเป็น	 “มูลนิธ ิ

เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน”	 จดทะเบียนรับรองทางกฎหมายใน 

วันที่	 24	 ธันวาคม	 พ.ศ.2551	 ส�านักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมหาชัย

เมืองทอง	ต�าบลบางหญ้าแพรก	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสมุทรสาคร

 คุณสมพงค์ สระแก้ว	 ผู้อ�านวยการมูลนิธิ	 เล่าถึงความต้ังใจในการ 

ก่อตั้งมูลนิธิท่ีสัมพันธ์กับความสนใจในประเด็นแรงงานข้ามชาติ	 และ

ประวัติการศึกษาที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี	 และปริญญาโทจาก

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ว่า

	 “กลุ่มมลูนธิ	ิLPN	(มลูนธิเิครอืข่ายส่งเสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน)	มกีาร

ฟอร์มทีมมา	20	ปี	แต่ตั้งจริงๆ	12	ปี	เนื่องจากเห็นผู้ที่ประสบปัญหามากมาย

แล้วก็ไม่มีใครช่วยเหลืออย่างจริงๆ	 จังๆ	 เห็นแรงงานผู้หญิงถูกละเมิดทาง

เพศไม่มีใครช่วยเหลือ	แรงงานประมงตาย	 เราอยากเข้ามาท�าตรงนี้	 เพราะ	 

1.แรงงานไม่มีที่พึ่ง	 2.มีกลุ่มที่ท�างานด้านนี้น้อย	 3.เรียนมาด้านนี้	 4.คนพูด 

ถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติน้อยไป”
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			แนวคิดในกำรท�ำงำน	

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน มีวิสัยทัศน์ดังต่อไปนี้

	 1.	การคุ้มครองทางสังคมเด็กข้ามชาติ

	 2.	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของแรงงาน

	 3.	ปกป้องคุ้มครองสิทธิแรงงาน

	 4.	ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและทางสังคม

	 5.	ส่งเสริมให้เกิดการพึ่งตัวเองในชุมชนแรงงานข้ามชาติ

	 6.	ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

ยุทธศาสตร์การท�างานประกอบไปด้วย 

	 1.	การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ	 และการท�างานบนฐานข้อมูลท่ีกลุ่ม

เป้าหมายแรงงานประสบปัญหา	โดยตรง	และปัญหาเชงิโครงสร้างของชมุชน	

สังคม	และนโยบาย

	 2.	การพฒันาโครงการทีส่อดคล้องกบัปัญหาความต้องการของแรงงาน

	 3.	การท�างานช่วยเหลอืโดยตรงด้านกฎหมาย	ปัญหาการเข้าไม่ถงึสทิธิ

ต่างๆ	

	 4.	การพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐ	 เอกชน	 องค์กรชุมชน	 

ในพื้นที่ปฏิบัติงานและระดับประเทศ	

	 5.	การท�างานเชิงสทิธแิละการท�างานเชิงนโยบาย	Advocacy	เพือ่การ

เข้าถึงสิทธิพื้นฐาน	 สิทธิแรงงาน	 สิทธิทางสุขภาพ	 สิทธิทางการศึกษา	 และ

บริการทางสังคมต่างๆ	

	 6.	การสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมส่ีวนร่วมของแรงงาน	เพือ่การ

พึ่งพาตนเองได้

	 7.	การสร้างเครือข่ายทางสังคมแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย

	 8.	การจัดระบบอาสาสมัคร	LPN	Myanmar	live	Volunteer	(มูลนิธิ

เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต	แรงงาน,	ม.ป.ป.)
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			วิธีท�ำงำน

	 คุณสมพงค์	 ขยายความแนวคิดการท�างานของมูลนิธิเพิ่มเติมว่า	 ให้

ความส�าคัญกับประเด็นต่อไปนี้

	 1.	การสร้างอาสาสมัครในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	 เพื่อเป็นคนกลาง

สื่อสารระหว่างมูลนิธิกับกลุ่มแรงงาน	

	 2.	สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของพี่น้องแรงงาน	 ซึ่งด�าเนินการใน	 

2	 รูปแบบ	 คือ	 กลุ่มที่มูลนิธิไปช่วยสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มขึ้นโดยตรง	

และกลุ่มแรงงานที่รวมตัวกันเองตามธรรมชาติ	

	 3.	กระบวนการมส่ีวนร่วม	สนบัสนนุให้เกดิปฏบิติัการทีม่าจากตัวของ

แรงงานเอง	ในฐานะเจ้าของปัญหาทีล่กุข้ึนมาแก้ไขปัญหาเอง	โดยบทบาทของ

มูลนิธิคือ	“ค่อยๆ	เติมข้อมูล	ความรู้	เข้าไปในกลุ่มอาสา	ให้เกิดการซึมซับ

ข้อมูล	 เหมือนน�้าซึมบ่อทราย	ค่อยๆ	ปลูกจิตส�านึก	 ให้เกิดการเรียนรู้อย่าง

ค่อยเป็นค่อยไป	และไปขับเคลื่อนงานต่อเอง”	

	 มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน	หรือ	LPN	ตั้งเป้าหมายที่

การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องแรงงานข้ามชาติ	โดยให้ความส�าคัญกับ 

การด�าเนินงานใน	 3	 ส่วน	 คือ	 1.งานเครือข่าย	 2.งานสื่อสาร	 3.งานด้าน

องค์ความรู้	 โดยมูลนิธิมีบทบาทเป็นตัวกลางเชื่อมประสานองค์กรที่ท�างาน

ในประเด็นแรงงานข้ามชาติทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 กลุ่ม

แรงงานข้ามชาติ	รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ	

	 ลักษณะการด�าเนินงานที่โดดเด่นของมูลนิธิ	คือ	1.สร้างเครือข่ายทาง

สงัคม	(Network)	ทัง้ภายในกลุม่แรงงานข้ามชาตเิอง	และข้ามภาคส่วนทัง้ใน

ภาครัฐ	และภาคประชาสังคม	2.การสร้างอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ	MMT	

(Myanmar	Migration	Network	to	Promote	Rights	in	Thailand)	ที่สร้าง

ขึ้นมาเพื่อดูแลแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย	โดยงานทั้ง	2	

ส่วนมีรายละเอียดดังนี้
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สร้ำงเครือข่ำยทำงสังคม	(Network)	
	 เนื่องจากการท�างานของมูลนิธิ	 LPN	 เป็นการท�างานตลอดเวลา	

เนื่องจากการท�างานในเรื่องกลุ่มแรงงานข้ามชาติยังไม่มีหน่วยงานที่เข้า

มาด�าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง	 เพราะฉะนั้นการท�างานในเรื่องน้ีจึง

เป็นงานหนัก	 มูลนิธิจึงคิดค้นหาวิธีการใหม่ๆ	 และสร้างเครือข่ายทางสังคม	 

(Network)	เพ่ือเข้าถงึกลุม่แรงงาน	ซึง่ปัจจบุนัฐานทางด้านสือ่สงัคมออนไลน์	

เช่น	 เฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 กลายเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญที่สุดในการติดต่อ

สื่อสาร	 และประชาสัมพันธ์งานด้านแรงงาน	 ทั้งเฟซบุ๊กของมูลนิธิ	 และ 

เฟซบุ๊กของอาสาสมัคร	 เช่น	 เฟซบุ๊กของคุณสุรชัย	มีนทูน	 อาสาสมัคร 

ชาวเมียนมาร์	มียอดของการติดตาม	(Followers)	สี่แสนกว่าคน	(ข้อมูลเมื่อ

วันที่	18	กุมภาพันธ์	2561)

 

	 คุณสมพงค์	 กล่าวว่า	 “เครื่องมือสื่อสารมีอิทธิพลในฐานของการ 

เชื่อมต่อส่ือสาร	 เพราะถ้าสามารถเข้าถึงกลุ่มคนวัยแรงงาน	 (ข้ามชาติ)	 

มากเท่าไร	เรากจ็ะสามารถเข้าถงึข้อมลู	เข้าถงึกลุม่แรงงานได้มากขึน้เท่านัน้	

สิ่งที่มูลนิธิด�าเนินการอยู่ในตอนนี้	 คือท�าให้ทางกลุ่มแรงงานกล้าท่ีจะเข้า

ถึงหน่วยงานของภาครัฐได้มากขึ้น	 กล้าที่จะพูดคุยติดต่อส่ือสารว่ามีปัญหา 

ในด้านใด	กล้าที่จะกระจายข่าวความเคลื่อนไหวของแรงงาน”

 

	 นอกจากการสร้างเครือข่ายทางสังคมในกลุ่มแรงงาน	 ทางมูลนิธิ

ยังท�างานร่วมกับภาคีเครือข่ายที่มีองค์ประกอบทั้งหน่วยงานภาครัฐ	 และ 

ภาคประชาสังคม	 เพื่อแก้ปัญหาและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาต	ิ 

ในประเดน็ต่างๆ	เช่น	เครือข่ายปฏบัิตกิารต่อต้านการค้ามนุษย์	(Anti	Human	

Trafficking	Network	in	Thailand:	ATN)	เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้าน

แรงงาน	(Migrant	Working	Group:	MWG)	เครือข่ายความร่วมมือแรงงาน

ข้ามชาติในประเทศไทย	(Migrant	Union	Network	in	Thailand:	MUNT)	
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อำสำสมัคร	MMT	(Myanmar	Migration	Network	to	Promote	
Rights	in	Thailand)
	 มูลนิธิ	 LPN	 ได้สนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติมีการรวมตัวกันเป็น 

อาสาสมัคร	 เพื่อท�างานช่วยเหลือกลุ่มแรงงานด้วยกันในช่ือกลุ่มอาสาสมัคร	

MMT	(Myanmar	Migration	Network	to	Promote	Rights	in	Thailand)	

โดยเริ่มรวมตัวกันมาประมาณ	1	ปี	

	 คุณวิน	 หนึ่งในอาสาสมัคร	MMT	 เล่าถึงจุดเริ่มของการรวมกลุ่มของ

อาสาสมัครเองว่า	 บางคนก็มีประสบการณ์ตรงจากการถูกเอารัดเอาเปรียบ

มาก่อน	 และพอผ่านพ้นมาได้	 จึงมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือกลุ่มแรงงาน 

ข้ามชาติด้วยกัน

คุณวิน	(กลาง)	และเพื่อนอาสาสมัคร	MMT

	 “พวกเราที่มารวมกลุ ่มกันมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือกันและกัน	 

ทนเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากไม่ได้	พวกเราท�างาน	มีเงิน	มีเวลาแล้ว	อยากที่

จะช่วยคนอื่นบ้าง	จึงหาเวลามารวมตัวท�างานร่วมกัน	เพื่อช่วยเหลือแรงงาน

คนอื่นท่ีเขาประสบกับปัญหาต่างๆ	 แล้วไม่มีใครช่วยเหลือ	 เพราะว่าคนท่ี 

เข้ามาเป็นอาสาสมัคร	อาจจะเป็นคนที่เคยประสบปัญหาเอง	แล้วอยากช่วย

เพ่ือนท่ีเป็นแรงงานเหมือนกัน	 จริงๆ	 แล้วกลุ่มที่เข้ามาเป็นอาสาเองก็เจอ

ปัญหาการถูกกดขี่มาพอสมควร”
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	 จากประสบการณ์ตรงของแรงงานข้ามชาติที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก 

ผู้ประกอบการหรือกลุ่มนายจ้าง	 กลุ่มอาสาสมัคร	 MMT	 จึงเข้าไปรวม 

กลุ่มกันท่ีมูลนิธิ	 LPN	 เพื่อศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของภาษา	 และข้อกฎหมาย

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพแรงงาน	เพื่อไปถ่ายทอดและ

ช่วยเหลือกลุ่มแรงงานด้วยกัน

	 บทบาทของกลุ่มอาสาสมัคร	 MMT	 คือ	 การช่วยเหลือแรงงานที่ถูก 

เอารัดเอาเปรียบในกรณีต่างๆ	 แนะน�าการด�าเนินชีวิต	 การปรับตัวเข้า

กับสภาพบริบทของพื้นที่	 และอาสาสมัคร	 MMT	 ยังเป็นตัวกลางประสาน 

เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่มีปัญหาต่างๆ	 และต้องการความ 

ช่วยเหลือ	กับมูลนิธิ	LPN	หรือประสานกับภาครัฐโดยตรง

	 ปัจจุบัน	(ข้อมูล18	กุมภาพันธ์	2561)	กลุ่มอาสาสมัคร	MMT	จัดตั้งขึ้น

มาประมาณหนึ่งปี	แต่ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ	มีการรวมกลุ่มกัน

เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มแรงงานตลอดเวลา	เช่น	กลุม่ออมเงนิช่วยแรงงานทีต่กทกุข์

ได้ยาก	 และการรวมกลุ่มกันแจกหนังสือพิมพ์	Mynmar	 Live	หนังสือพิมพ์ 

รายปักษ์ที่จัดท�าโดยมูลนิธิ	LPN

	 อย่างไรก็ตาม	ด้วยบทบาทของอาสาสมัคร	MMT	ที่ใกล้ชิด	และได้รับ

ความไว้วางใจจากกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	 ท�าให้ภายในกลุ่มอาสาสมัครต้อง

มีการก�าหนดเกณฑ์คัดเลือกอาสาสมัคร	 เพื่อป้องกันพวกที่เข้ามาเพื่อหวัง

ประโยชน์จากการเป็นนายหน้าค้าแรงงาน	 โดยเกณฑ์การคัดเลือก	 หรือที ่

กลุ่มอาสาสมัคร	MMT	เรียกว่า	“จรรยาบรรณของอาสา”	ประกอบไปด้วย	

	 1.	ห้ามหาผลประโยชน์จากกลุ่มแรงงาน	

	 2.	ห้ามยุ่งเกี่ยวเรื่องทางเพศ	เรื่องชู้สาวกับกลุ่มแรงงาน	

	 3.	อาสาสมัครต้องมีความใส่ใจในการเป็นจิตอาสา	 โดยในทุกวัน

อาทิตย์ต้องมีการมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน	 เรียนรู้ซึ่งกันและกัน	 และ 

ในระดับแกนน�าอาสาสมัครต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน

ข้ามชาติ	เช่น	กฎหมาย	เพื่อถ่ายทอดให้กับอาสาสมัครคนอื่นๆ
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อาสาสมัคร	MMT	มารวมตัวพูดคุยแลกเปลี่ยนในวันอาทิตย์ที่มูลนิธิ	LPN

	 การท�างานระหว่างกลุ่มอาสาสมัคร	MMT	และมูลนิธิ	 LPN	ทางกลุ่ม

อาสาสมัคร	 MMT	 จะด�าเนินการเอง	 โดยมูลนิธิวางบทบาทเป็นที่ปรึกษา	

สนบัสนนุข้อมลู	และเป็นศนูย์กลางให้แรงงงานข้ามชาตไิด้มาพดูคยุถงึปัญหา

และเรือ่งราวต่างๆ	โดยคณุสมพงศ์	กล่าวถงึการสร้างระบบอาสาสมคัร	MMT	

ในการท�างานกบัแรงงานข้ามชาตว่ิาช่วยในการสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ

มูลนิธิ	LPN	ได้มากขึ้น	เนื่องจากความเป็น	“คนใน”	ของกลุ่มอาสาสมัครที่

เข้าถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติได้ดี

	 “ไม่มใีครเข้าถงึกลุม่ผูใ้ช้แรงงานได้เท่ากบักลุม่ผูใ้ช้แรงงานด้วยกนัเอง	

เพราะฉะนั้นการที่มีกลุ่มอาสาหรือกลุ่ม	MMT	เข้ามาเป็นฐานให้กับมูลนิธินั้น	

ทางมลูนธิสิามารถท�างานกบักลุ่มแรงงานได้มากข้ึน	สามารถเข้าถงึปัญหาของ

กลุ่มแรงงานได้อย่างตรงจุด”

   จุดแข็ง

 

 จุดแข็งของมูลนิธิ	LPN	คือการเข้าถึงปัญหาแรงงาน	การมีอาสาสมัคร

เป็นเครอืข่ายช่วยด�าเนนิงานมากกว่า	100	คน	การมทีีป่รกึษาด้านกฎหมายที่



18 คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน

คอยให้ความช่วยเหลือกับมูลนิธิ	และที่ส�าคัญคือการเป็นผู้เชื่อมประสาน	ซึ่ง

ปัจจยัส�าคญัท่ีท�าให้มลูนธิวิางบทบาทผูเ้ชือ่มประสานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

คือการมีฐานข้อมูลด้านแรงงานที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล	 และองค์ความรู้ที่

เกดิจากการปฏิบัตมิาอย่างต่อเนือ่ง	และในขณะเดยีวกนักใ็ช้พลงัของสือ่	โดย

เฉพาะสือ่สงัคมออนไลน์ในการสร้างกระแสสงัคม	และผลกัดนัเชงินโยบาย	ซึง่

คุณสมพงค์	มองภาพการด�าเนินงานของมูลนิธิว่าคล้ายกับสถาบันวิจัย	

	 “LPN	(มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน)	 เป็นมูลนิธิที่เข้า

ถึงกลุ่มแรงงานจ�านวนมาก	มีฐานข้อมูล	มีกลุ่มที่ปฏิบัติงาน	สื่อสารกับสื่อได้

อย่างต่อเนื่อง	 มีการคิดในเรื่องยุทธศาสตร์ด้วย	 คือถ้ามีข่าวในเรื่องแรงงาน	 

นักข่าวจะต้องนึกถึงเรา	 เรามีฐานข้อมูลที่สามารถกระแทกกับ	 Policy	

(นโยบาย)	ได้	เรามีเครื่องมือ	มีวัตถุดิบมาก	คล้ายๆ	กับสถาบันวิจัย	เพราะ

ฉะนัน้ถ้าลงมาท�างานผ่านเราจะได้ข้อมลูทีค่รบถ้วนเพราะเราเป็นตวัเชือ่มได้	

(เล็ก-จิ๋ว-ลึก)	เราสามารถประสานกับหน่วยงานอื่นๆ	ได้มากกว่า	การสื่อสาร

ของเราใช้สื่ออินเทอร์เน็ต	โซเซียล	ได้มากกว่า	มีฐานโซเซียลเน็ตเวิร์กที่อยู่ใน

ด้านนี้ประมาณสี่แสนกว่าคน”

			ควำมท้ำทำย

 

	 ความท้าทายของการท�างานเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของงบประมาณ	

เนือ่งจากการไม่ได้เป็นองค์กรขนาดใหญ่ของมลูนธิ	ิLPN	ส่งผลต่องบประมาณ

ทีอ่าจมไีม่มากนกั	และอกีเรือ่งเป็นเรือ่งทศันคตเิชงิลบของคนบางกลุม่ทีม่ต่ีอ

การท�างานของมูลนิธิ	LPN	ที่ท�างานเปิดประเด็นปัญหาด้านแรงงานข้ามชาติ	

ท�าให้บางครัง้โดนกล่าวหาอย่างมอีคตว่ิาเป็นมลูนธิทิีท่�างานเพือ่ขอรบัเงนิจาก

ต่างประเทศ	
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			ควำมส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

 

	 มูลนิธิ	LPN	มองความส�าเร็จของการด�าเนินงานใน	3	เรื่อง	คือ

	 1.	สร้างเครือข่าย	 ประกอบไปด้วยการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร

แรงงานข้ามชาติที่มีบทบาทขับเคลื่อนงาน	เช่น	กลุ่มอาสาสมัคร	MMT	และ

เครือข่ายที่รวมตัวกันขับเคลื่อนเชิงนโยบาย	

	 2.	สื่อสารและสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับกลุ่ม

แรงงานข้ามชาติ	

	 3.	งานด้านองค์ความรู้	 มูลนิธิ	 LPN	 เป็นพื้นท่ีกลางกระจายข้อมูล

ด้านแรงงาน	 และมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ	 การอบรมต่างๆ 

ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	

	 จากความส�าเร็จนี้	 คุณสมพงค์	 มองภาพอนาคตว่าจะขยายจ�านวน 

อาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ	 และสร้างเครือข่ายให้ครอบคลุมในทุกพื้นท่ี	

เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติได้ครอบคลุมในทุกมิติ	 โดยวาง

บทบาทของมูลนิธิ	 LPN	ไว้ว่า	 “เป็นมหาวิทยาลัยชีวิตให้กับกลุ่มอาสาสมัคร

และกลุ่มแรงงาน”

	 “มูลนิธิ	 LPN	 จะเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยชีวิตให้กับกลุ่มอาสาสมัคร

และกลุ่มแรงงาน	เวลา	อยากเรยีนรูด้้านใดกใ็ห้เข้ามาเรยีนรู้	ไม่ว่าจะเป็นด้าน

กฎหมายแรงงาน	ด้านสิทธิ	(เรียนรู้)	แล้วก็น�าไปบอกต่อสร้างเครือข่ายต่อไป

ได้	และสามารถช่วยเหลือคนอื่นต่อไปได้”

	 กำรอยู่ร่วมกันของคนในอำเซียน	 ควรเริ่มจำกกำร 

มองโลกในแง่ดี	 มองคนให้เป็นคน	 มีควำมเป็นมนุษย์ที่แบ่งปัน

เอื้ออำทร	 ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยกำรมองภำยนอก	 เคำรพสิทธิ

ของควำมเป็นมนุษย์	
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			สิ่งที่ได้เรียนรู้

 

	 ในส่วนของมูลนิธิ	LPN	สิ่งส�าคัญที่เรียนรู้จากการท�างานคือ	การสร้าง

เครือข่ายทางสังคม	โดยเฉพาะการสร้างอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติ	ซึ่งคุณ

สมพงค์มองว่า	“กระบวนการเข้าถึงกลุ่มแรงงาน	ไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้

แรงงานได้เท่ากับกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้วยกัน”	 เพราะฉะน้ันการท่ีมีกลุ่มอาสา	

หรือกลุ่ม	 MMT	 เข้ามา	 นั้นจะช่วยให้มูลนิธิ	 LPN	 สามารถท�างานกับกลุ่ม

แรงงานได้มากขึ้น

			คุณธรรมกำรอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภำคอำเซียน

 

	 คณุสมพงค์	กล่าวทิง้ท้ายการสนทนาในประเดน็คณุธรรมการอยู่ร่วมกัน

ของผูค้นในภูมภิาคอาเซยีนว่าควรเริม่จากการมองโลกในแง่ด	ีมองคนให้เป็น

คน	มีความเป็นมนุษย์ที่แบ่งปันเอื้ออาทร	มองปัญหาของคนอื่นว่าเป็นปัญหา

ของตนเอง	และที่ส�าคัญคือการลดทิฐิของตนเองลง	ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยการ

มองภายนอก	เคารพสิทธิของความเป็นมนุษย์

อ้างองิ
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน.	 ม.ป.ป.	 เอกสารแนะน�ามูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม 
	 คุณภาพชีวติแรงงาน	(Labour	Rights	Promotion	Network:	LPN).
วนิ	 อาสาสมคัร	MMT	 (Myanmar	Migration	 Network	 to	 Promote	 Rights	 in	 Thailand) 
	 (สมัภาษณ์	18	กมุภาพนัธ์	2561).
สมพงค์	 สระแก้ว	 ผู้อ�านวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน.	 (สัมภาษณ์	 18 
	 กมุภาพันธ์	2561).
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‘สร้ำงกำรเรียนรู้และเดินไปด้วยกัน’
มูลนิธิร่วมมิตรไทย	-	พม่ำ

   

			แรงบันดำลใจ	/	พัฒนำกำรขององค์กร

 

	 มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า	 (Thai	 Allied	 Committee	 with	 Deseg-

regated	Burma	 Foundation:	 TACDB)	ตั้งขึ้นโดยมุ่งหวังสร้างการเรียนรู้

ในกลุ่มของแรงงานข้ามชาติ	 ซึ่งมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกลุ่ม

ชาตพัินธุใ์ห้อยู่ร่วมกนัได้ในสงัคมไทย	รวมทัง้ให้ความช่วยเหลอืด้านกฎหมาย

และสิทธิมนุษยชนกับแรงงานข้ามชาติ	 การด�าเนินงานด้านการเรียนการ

สอนเริ่มตั้งแต่ปี	พ.ศ.2540	แถวมหาชัย	จังหวัดสมุทรสาครก่อนที่จะย้ายมา

ตั้งส�านักงานมูลนิธิในปัจจุบันในพื้นที่ของส�านักงานกลางนักเรียนคริสเตียน	

ราชเทวี	กรุงเทพฯ	
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 คุณเมียน เวย์ (Myint Wai)	 รองผู้อ�านวยการมูลนิธิร่วมมิตรไทย-

พม่า	 กล่าวถึงการด�าเนินงานของมูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า	 ในภาพรวมว่ามี 

สองส่วน	 คือ	 1.	 การช่วยเหลือด้านกฎหมายแรงงาน	 มีการจัดหาทีม

ทนายความ	 ประสานกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ผลักดันให้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติขับเคลื่อนงานตามบทบาทหน้าท่ี	 

ซ่ึงงานส่วนนีใ้นปัจจบุนัไม่ค่อยได้ด�าเนนิการ	2.	การจดัการเรยีนการสอน	และ

งานห้องสมุด	เพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ในสังคมระหว่าง

ชาวเมียนมาร์และชาวไทย

	 แรงบันดาลใจในการท�างานด้านการศึกษาของ	 คุณเมียน	 เวย์	 

มาจากประสบการณ์ที่ตนเองเป็นผู้ลี้ภัยในไทยจากเหตุการณ์เรียกร้องสิทธิ

ของนักศึกษาในพม่า	และเมื่อมาอยู่แถวมหาชัย	จังหวัดสมุทรสาคร	ได้เห็น

ปัญหาการละเมิดสิทธิ	 การลักขโมย	 ทั้งระหว่างคนไทยกับพม่าและภายใน

กลุ่มคนพม่าด้วยกันเอง	 เดือนกุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2540	 จึงเริ่มหาพื้นท่ีสอน

ภาษาไทย	 และภาษาพม่าทุกวันอาทิตย์	 เริ่มจากพ้ืนท่ีวัด	 เช่น	 วัดคลองครุ	

แถวมหาชัย	สอนนักเรียนประมาณ	700	คน	จัดให้มีครูพม่าที่ช่วยสอนภาษา

ไทย	มีรถตู้รับ-ส่งคนงานพม่าที่สนใจเรียน	

คุณเมียน	เวย์	(Myint	Wai)	รองผู้อ�านวยการมูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า
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	 “ก่อนนี้ท�างานในเรื่องผู ้ลี้ภัยในกรุงเทพกับหน่วยงานของเอ็นจีโอ

อยู่ที่มหาชัย	 จึงได้มองเห็นว่าการทะเลาะเบาะแว้งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้น

ในหลายๆ	 เขตพื้นที่	 จึงได้มีมติจากคณะกรรมการออกมาว่าให้ไปดูเรื่อง 

การศึกษาของเด็กๆ	หรือแรงงานพม่า	ในวันอาทิตย์ให้ไปเปิดสอนภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ	และต้องหาพืน้ทีใ่นการสอนด้วย	ตอนแรกได้พืน้ท่ีตรงมหาชยั	 

เช่าห้องและเริ่มสอนในเดือนกุมภาพันธ์	(พ.ศ.2540)”

	 อย่างไรก็ตาม	 จากเหตุการณ์กลุ ่มนักศึกษาพม่าบุกยึดสถาน

เอกอัครราชทูตสหภาพเมยีนมาร์ประจ�าประเทศไทยเมือ่วนัที	่1	ตุลาคม	พ.ศ.

2542	ได้ส่งผลกระทบโดยทางมูลนิธิต้องปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่	26	

ธันวาคม	พ.ศ.	2542	ต่อมามีการตั้ง	Child	Centre	อีก	2	แห่ง	และไปจัด

กิจกรรมอยู่ที่ตึกกิจกรรม	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 แต่ไม่ค่อยประสบความ

ส�าเร็จ	 ก่อนย้ายมาที่ส�านักกลางนักเรียนคริสเตียน	 กรุงเทพฯ	 ในวันท่ี	 19	

กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2556	งานในส่วนนี้ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องและพัฒนา

มาสู่	DEAR	BURMA	(Development	of	Education	and	Awareness	for	

Refugees	from	Burma)	โรงเรยีนส�าหรบัผูอ้พยพชาวพม่าทีอ่าศยัและท�างาน

อยู่ในประเทศไทย	ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล	

			แนวคิดในกำรท�ำงำน

 

	 มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่าด�าเนินงานโดยให้ความส�าคัญกับการส่ือสาร

กับภาครัฐให้รับรู ้และเข้าใจถึงสิทธิตามกฎหมายของแรงงานข้ามชาติ	 

และสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของแรงงานข้ามชาติ	 ซึ่งนอกจากเรียนรู้ในวิชา

ที่มูลนิธิเปิดสอนแล้ว	 ยังเป็นการเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน	 ท่ามกลางความ 

หลากหลายทางวฒันธรรม	โดยปัจจบัุนแรงงานข้ามชาติท่ีมาเรยีนมท้ัีงแรงงาน

พม่า	กัมพูชา	ลาว	
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 ”ท่ีเข้ามาท�างาน	หรอืทีเ่ข้ามาอยูท่ีน่ีไ่ม่ใช่แรงงานข้ามชาติผดิกฎหมาย	

หรอืแรงงานค้ามนษุย์แต่อย่างใด	และปัจจบุนัมแีรงงานทีไ่ม่ใช่เฉพาะแรงงาน

ชาวพม่าเข้ามาเรียนในโรงเรียนของเรา	 มีแรงงานชาวกัมพูชา	 ลาวเข้ามา

เรียนรู้ด้วย	 และนี่เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจมูลนิธิด้วย	คือสร้างความสามัคคี

ให้คน	 โดยการให้เขาได้มาพบปะพูดคุยกัน	 และปรับทัศนคติต่อกัน	 ให้เขา

ได้มีความรู้โดยการสอน	 และมีห้องสมุดให้ได้อ่านด้วย	 เมื่อพวกเขาเหล่าน้ี

สามารถฟังได้	 สื่อสารได้	 พวกเขาเหล่านี้จะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้	 

นี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราด�าเนินการมา	จะต้องอยู่อย่างมีสิทธิภายใต้กฎหมาย”	

			วิธีท�ำงำน

 

	 งานส�าคัญของมูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า	คือ	การจัดการเรียนการสอน

ของ DEAR BURMA (Development of Education and Awareness for 

Refugees from Burma)	โดยเปิดสอนภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	คอมพิวเตอร์	

ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิ	 และปัจจุบันเริ่มมีการสอนในเชิงวิชาชีพ	 เช่น	

งานเสริมสวย	ท�าอาหาร	เล่นดนตรี	โดยจ�านวนห้องที่เปิดสอนในเทอมนี้แบ่ง

เป็น	ภาษาอังกฤษ	24	ห้อง	ภาษาไทย	7	ห้อง	คอมพิวเตอร์	6	ห้อง	ภาษา

พม่า	3	ห้อง	และวิชาเชิงวิชาชีพ	คือ	ท�าอาหาร	1	ห้อง

	 วชิำหลกัทีเ่ปิดสอน	คอื	ภาษาไทย	และภาษาองักฤษ	มกีารจดัแบ่งระดบั	

โดยวิชาภาษาไทยแบ่งเป็น	 5	 ระดับ	 ใช้หนังสือสอนภาษาไทยตามหลักสูตร 

ในไทย	วิชาภาษาอังกฤษ	แบ่งเป็นระดับ	5	ระดับ	คือ	1.	Pre-basic	2.	Basic	

3.	Pre-intermediate	4.	Intermediate	และ	5.	Advance	

	 คุณเมียน	เวย์ตั้งข้อสังเกตว่าส่วนมากนักเรียนจะเรียนถึงระดับ	Basic	

เพราะเพียงพอส�าหรับใช้ในการสื่อสารและท�างาน

	 “ดูจากระดับการเรียน	 (ภาษาอังกฤษ)	 จะเป็นพีระมิด	 ซึ่งใน	 Level	

(ระดับ)	 แรกคนจะมาก	 เพราะต้องปรับพื้นฐาน	 และคนจะเรียนใน	 Level	

(ระดบั)	ท่ีพอจะใช้งานได้	ในภาษาไทยเองกเ็ช่นกนั	ส่วนมากคนทีเ่ข้ามาเรยีน
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ภาษาไทย	จะพยายามเขียน	พูด	อ่าน	แล้วพอสื่อสารได้ก็ไม่กลับมาเรียนหรือ

ออกไปเลย	เพราะเขาจะย้ายงานหรอืเปลีย่นไปหางานท�าในทีท่ีม่รีายได้สงูกว่า”

	เมื่อเขำฟังได้	สื่อสำรได้	จะสำมำรถอยู่ร่วมกันในสังคมได้	

และอยู่อย่ำงมีสิทธิภำยใต้กฎหมำย	

	 ขั้นตอนกำรสมัคร

	 ส�าหรับผู้ที่สนใจเรียนต้องกรอกใบสมัคร	 และเสียค่าสมัครคนละ	 50	

บาท	เพื่อเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อจัดระดับชั้น	

	 “การมาสมัครเรียนขั้นแรกจะต้องกรอกรายละเอียดของตนเองก่อน	

แล้วจะมีการสอบเข้าเรียน	 สอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 เพื่อคัด 

เข้าเรียนแต่ละห้อง	ซึ่งจัดห้องโดยดูที่คะแนน	คนที่เข้ามาเรียนสามารถเลือก

เวลาในการเรียนได้ด้วย	 เพื่อไม่ให้ทับกับเวลาท�างาน	 และอีกอย่างจะต้อง

ก�าหนดจ�านวนคนเข้าห้องเรียนด้วย	 ถ้าห้องเรียนใหญ่เกินไปก็ไม่สามารถ

เรียนรู้ได้สะดวก	การสัมภาษณ์คัดเลือกห้องเรียน	ครูที่เป็นครูไทยกับครูพม่า

ช่วยกันสัมภาษณ์”	

	 ผู้ที่มาเรียนส่วนมากเป็นชาวพม่าที่เป็นแรงงานทั่วไป	 แรงงานท�างาน

บ้าน	 (Domestic	 worker)	 และนักสังคมสงเคราะห์ท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ	

สมุทรสาคร	นครปฐม	ชลบุรี	ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด	16,666	คน	

(ข้อมูลวันที่	 23	 มีนาคม	 2561)	 ช่วงอายุที่เข้ามาเรียนมากท่ีสุดอยู่ระหว่าง	

22-27	ปี	มีจ�านวน	2,130	คน	ซึ่งแบ่งเป็นผู้หญิง	1,341	คน	(63%)	และผู้ชาย	

789	คน	(37%)
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	 กำรเรียนกำรสอน

	 ในหนึ่งเทอมใช้เวลาเรียน	 3	 เดือน	 ค่าใช้จ่ายในการเรียน	 ในกรณี

ที่นักเรียนมีอายุ	 18	 ปีขึ้นไป	 800	 บาทต่อเทอม	 ถ้านักเรียนอายุ	 11-18	 ปี	 

ค่าเรียนจะลดเหลือ	 150	 บาท	 ต่อหลักสูตร	 และถ้าอายุน้อยกว่า	 10	 ปี 

ทางมูลนิธิจะไม่เก็บค่าเรียน	 เพื่อสนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสเรียนหนังสือ	 

โดยมกีตกิาว่าผูป้กครองต้องมาส่งเข้าห้องเรียน	ซึง่การเรยีนในแต่ละหลกัสตูร

ทางมูลนิธิจะมีหนังสือเรียนให้กับนักเรียนด้วย

	 วันเรียนมีให้เลือก	3	วัน	คือ	วันอาทิตย์	วันจันทร์	วันพุธ	เวลา	08.00-

16.30	น.	โดยในแต่ละวันแบ่งเป็น	4	ช่วงเวลา	คอื	ช่วงท่ี	1	เวลา	08.00-10.00	น.	 

ช่วงที่	2	เวลา	10.00-12.00	น.	ช่วงที่	3	เวลา	12.30-14.30	น.	ช่วงที่	4	เวลา	

14.30-16.30	น.	ที่ผ่านมา	นักเรียนส่วนมากสมัครเรียนในวันอาทิตย์มากกว่า

วันจันทร์	และวันพุธ	เพราะเป็นวันหยุด	ซึ่งมาเรียนได้โดยไม่โดนนายจ้างหัก

ค่าจ้าง



27คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน

	 ครูอำสำสมัคร

	 ส�าหรับครูที่สอนเป็นอาสาสมัครชาวไทยจ�านวน	 10	 คน	 เดิมมาจาก

สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย	 (สนนท.)	ต่อมามีมาจากนักศึกษาที่

ท�ากจิกรรมตามมหาวิทยาลยัต่างๆ	และครทูีส่นใจมาช่วยสอน	โดยอาศยัการ

บอกต่อกันเป็นเครือข่าย	ทางมูลนิธิไม่ได้ก�าหนดกฎเกณฑ์อะไรเป็นพิเศษ

	 “การเข้ามาในมูลนิธิจะเป็นกลุ่มคนที่รู้จักกันต่อๆ	 จึงไม่ค่อยมีปัญหา

ในเรื่องการเข้ามาไม่ดี	 แต่ก็จะใช้เครือข่ายของครูท่ีบอกต่อๆ	 กันหรือ 

รู้จักกันอยู่แล้ว	 ชวนกันมาช่วยสอนทางโรงเรียนเรา	 ไม่ได้มีข้อระเบียบใด 

ระบุว่าคนที่เข้ามาสอนจะต้องเป็นอย่างไรบ้าง	 ให้ครูคนไทยเขาได้พูดคุย

กันแล้ว	 จะต้องมีมุมมองด้านสังคมบ้าง	 เพื่อจะได้ปรับทัศนคติและเข้ากับ

นักเรียนได้ง่าย”

	 มูลนิธิสนับสนุนเงินค่าสอนให้กับครูอาสาสมัครในรูปแบบของ

ค่าเดินทางในอัตราดังนี้	 สอน	 2	 ห้องเหมาจ่าย	 500	 บาท	 สอน	 1	 ห้อง	 

เหมาจ่าย	300	บาท	โดยในแง่การบริหารจัดการ	ทางมูลนิธิมีพนักงานบัญชี 

ที่เป็นอาสาสมัครช่วยในการจัดการด้านเอกสารและการเงิน

	 “ในการสอนแต่ละครั้ง	อาสาสมัครจะมาช่วยสอน	และไม่ได้เกี่ยวกับ

ศาสนา	 เขาเข้ามาสอน	 เพราะความกรุณา	 เราจึงต้องเรียนด้วยความกรุณา	

และมีการท�าบัญชี	รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	เก็บไว้	เพื่อให้กับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้”	

	 กำรบริหำรจัดกำรโรงเรียน

	 การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน	 คุณเมียน	 เวย์	 มองว่าการเก็บ 

ค่าเรียน	 และการท�างานด้วยระบบอาสาสมัคร	 ท�าให้มูลนิธิสามารถบริหาร

จัดการตนเองได้ในระดับหนึ่ง	 โดยตั้งเป้าหมายว่าต้องด�าเนินงานได้โดยไม่

ต้องพึ่งพางบประมาณจากภายนอก
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	 “ขณะนีเ้ราไม่มงีบประมาณเพยีงพอทีจ่ะจ่ายให้กบัคนนอก	และไม่คดิ

จะหางบจากข้างนอกเข้ามาสนบัสนนุด้วย	ประมาณ	4	ปีแล้ว	โรงเรยีนสามารถ

บรหิารงบประมาณด้วยตนเอง	ซึง่หลายๆ	คนกบ็อกว่างบประมาณของเอน็จโีอ

มมีาก	ท�าไมไม่ของบประมาณกบัเอน็จโีอ	แต่เนือ่งจากแต่ก่อนทางมลูนธิขิอง

เรามีทุนเป็นของตนเองอยู่แล้ว	 จึงไม่จ�าเป็นจะต้องของบประมาณสนับสนุน	

แต่ทางเรามองว่ามูลนิธิของเราเองจะต้องมีทุน	 และมีเงินส�ารองเพียงพอต่อ

การด�าเนินการขับเคลื่อนมูลนิธิและจะต้องอยู่ได้	 ดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้อง

พึ่งพางบประมาณภายนอก	 ดังนั้นจึงได้มีการเก็บเงินกับผู้ที่เข้ามาเรียนเพื่อ

ให้กับอาสาสมัครที่มาสอน	แล้วมีนักบัญชีอาสามาช่วยบริหารจัดการเอกสาร

ข้อมูลให้”

	 เมื่อวันที่	3	ธันวาคม	พ.ศ.2560	ครูอาสาสมัครและนักเรียนได้ช่วยกัน 

ตั้งกองทุนการศึกษา	 ให้ทุนสนับสนุนนักเรียนครึ่งหน่ึง	 และนักเรียน 

จ่ายเองอีกครึ่งหนึ่ง	โดยมีเป้าหมายว่านักเรียนที่เรียนจบจะกลับมาช่วยเหลือ

โรงเรียน	 และมูลนิธิยังให้ทุนสนับสนุนกลุ่มเยาวชนให้ไปเรียนรู้ในด้านการ

รักษาพยาบาล	เพื่อกลับไปพัฒนาชุมชนของตนเอง	

	 “ตอนนี้เราก�าลังพยายามถ่ายทอดการท�างานเพื่อสังคมให้กับแรงงาน

ด้วย	เพือ่เขาจะได้มีการเปิดโลกและเปิดมมุมองในการอยูร่่วมกนัของทกุฝ่าย	

ทางมลูนธิเิราเองมกีองทนุสนบัสนนุให้กบักลุม่เยาวชนในชมุชนทีไ่ม่มคีวามรู้

เกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล	ให้ทนุกบัเดก็เยาวชนไปเรยีนรูแ้ละกลบัมาพฒันา	

กลับเข้ามารักษาคนในชุมชนด้วย”

	 กติกำกำรอยู่ร่วมในโรงเรียน

	 การจดัการเรียนการสอนให้กบัแรงงานข้ามชาตซิึง่ประกอบไปด้วยกลุม่

ชาติพันธุ์ที่หลากหลาย	และหลายกลุ่มมีปัญหาความขัดแย้งกัน	ทางโรงเรียน

จึงมีการจัดการที่ท�าให้ทุกคนมีโอกาสได้พูดคุยกันผ่านการเรียนควบคู่กับ

การน�ากฎระเบียบมาช่วยในการบริหารงานโรงเรียน	 เช่น	 การก�าหนดเรื่อง
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การแต่งกายให้นักเรียนทุกคนใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว	 แต่งตัวเรียบร้อย	 เพื่อสร้าง

ความภาคภูมิใจ	 ไม่มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย	 เพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ร่วมกัน	 และ 

อยู่ร่วมกันได้

	 “เรามีวิธีการจัดการคือการให้ทุกคนมาพูดคุย	 มาพบเจอกันโดยการ

จัดให้เรียนด้วยกัน	 และปรับทัศนคติไปด้วยกัน	 โดยขั้นแรกเราจะให้ใส่เสื้อ

นักเรียนสีขาวหรือการใส่ยูนิฟอร์มเดียวกันซึ่งจะปกปิดฐานะ	 และความ 

แตกต่างด้วย	 พยายามจะปรับให้เป็นระบบและมีความภูมิใจในตนเองโดยที่

ไม่กดขี่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์อะไร	 พูดตรงๆ	 ว่าเราเปิดเรื่องการศึกษา

ให้ทุกคนได้มโีอกาสเข้ามาเรยีนรูร่้วมกนั	ใช้กฎเดยีวกนั	ถ้าคนไหนเข้ามาแล้ว

ไม่มีเงินซื้อเสื้อผ้า	เราก็ซื้อให้”

 ปัญหาไม่ใช่เอกสารรับรองทางการศึกษา แต่อยู่ที่จ�านวนนักเรียนที ่

มากกว่าห้องเรียน

	 คุณเมียน	 เวย์	 อธิบายถึงการเรียนการสอนของทางมูลนิธิว่าเมื่อจบ

การศึกษาแต่ละระดับชั้น	 โรงเรียนสามารถออกใบรับรองการจบการศึกษา

ในแต่ละระดับได้ในนามของมูลนิธิ	แต่ยังไม่สามารถใช้ในการเทียบโอนหรือ

ประกอบการสมัครเรียนต่อในสถาบันการศึกษาอื่นต่อไปได้
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	 “ทางโรงเรยีนไม่มเีอกสารหรือใบรับรองทีส่ามารถน�าไปแสดงได้	แต่จะ

มใีบรบัรองว่าตนเองจบในเกรดอะไรจากทางโรงเรยีน	ซึง่จะให้กับทกุๆ	Level	

(ระดับ)	 มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาพูดในเร่ืองของใบรับรองว่าจะสามารถ

รบัรองได้หรอืไม่	หรอืจะสามารถใช้เอกสารใบอืน่ๆ	ไปยืน่ขอเรยีนกับโรงเรยีน

อื่น	แต่ทางโรงเรียนก็ไม่สามารถออกให้ได้จริง”

	 อย่างไรก็ตาม	 สถานการณ์ปัญหาของมูลนิธิไม่ได้เป็นเรื่องการออก

เอกสารรับรองให้กับผู้เรียน	 แต่อยู่ที่จ�านวนห้องเรียนท่ีเคยขอใช้พื้นท่ีของ

โรงเรียนสัมมาอาชีวศิลป์ไม่เพียงพอกับจ�านวนนักเรียนที่สมัครเข้ามา	 ท�าให้

ทางคณะกรรมการของมูลนิธิต้องหาเช่าสถานที่จัดการเรียนการสอนเพิ่ม

	 “ในตอนนี้ปัญหาที่ก�าลังเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใบรับรอง	 แต่เป็นเรื่องของ

สถานที่หรือห้องเรียนไม่เพียงพอต่อการสอน	ทางโรงเรียนสัมมาชีวศิลป์บอก

ว่าสามารถให้พื้นที่กับทางมูลนิธิแค่	7	ห้องเท่านั้น	เราจึงต้องการหาสถานที่ 

ใบรับรองการศึกษาของการเรียนในแต่ละระดับของ	DEAR	BURMA
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ในการจัดการเรียนการสอนด้วยตนเอง	 ทางคณะกรรมการโรงเรียน	 จึงได้

ตัดสินใจเช่าห้องเรียนให้กับนักเรียน”

 

	 นอกจากการแก้ปัญหาเรือ่งจ�านวนนกัเรยีนทีเ่พิม่ขึน้แล้ว	ทางโรงเรยีน

ก�าลังอยู่ระหว่างพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมถึงการเรียนต่อในระดับ

มหาวิทยาลัย	 โดยยังคงเป้าหมายของการเรียนว่าเมื่อเรียนจบต้องกลับมา 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	และสร้างสังคมที่ดี

	 “ตอนนีเ้ราจะต้องแก้ไขหลกัสตูรเพิม่เตมิให้กบัทางนกัเรยีนด้วย	เพราะ

บางคนอยากจะเข้าไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลยั	แต่หลกัสตูรของเรายงัไป

ไม่ถงึ	ซึง่ก�าลงัเร่งพฒันาหลกัสตูรอยู	่เพือ่ทีจ่ะได้มคีวามรูแ้ละทศันคตใินการ

เข้าไปเรยีนในมหาวิทยาลยัด้วย	และทางมลูนธิเิองมเีป้าหมายในการเรยีนคอื

เรียนแล้วจบแล้วจะต้องกลับมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสร้างสังคมให้ดี”

	 แนวโน้มการเรียนการสอนในอนาคตจึงเป็นการพัฒนาหลักสูตรด้าน

ภาษา	จากเดิมท่ีเป็นภาษาข้ันพืน้ฐาน	ให้มคีวามเป็นวชิาการมากขึน้	(ปัจจบุนั

มชีาวพม่าท่ีจบปรญิญาเอกมาเรยีนภาษาไทยทีม่ลูนธิจิ�านวน	6	คน)	แต่ยงัคง

รักษาเป้าหมายแรกเริ่มของมูลนิธิ	 คือ	 การให้ความรู้เรื่องภาษาไทย	 ภาษา

องักฤษ	ความรูพ้ืน้ฐานเร่ืองกฎหมายและสิทธิ	เพือ่ให้แรงงานข้ามชาตสิามารถ

น�าไปใช้ในการประกอบอาชีพได้	

			จุดแข็ง

 

	 คณุเมยีน	เวย์	มองว่าจดุแข็งของมลูนธิใินเร่ืองการจดัการเรยีนการสอน

ประกอบไปด้วย	

	 1.	เป็นโรงเรียนที่คนพม่าเข้ามาเรียนเป็นจ�านวนมาก	 และให้ความ

สนใจเข้ามาเรียนตลอดเวลา	
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	 2.	เป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ที่หลากหลาย	เช่น	กะเหรี่ยง	คะฉิ่น	มอญ	ไทใหญ่	โดยมีการตั้งเป็น

ชมรมวัฒนธรรม	(Cultural	club)	และได้ใช้โอกาสที่แรงงานข้ามชาติมารวม

ตัวกันจัดกิจกรรมร่วมกัน	 โดยเป็นกิจกรรมเสริมที่เพิ่มประเด็นความรู้ใหม่ๆ	

เช่น	เรื่องเพศภาวะ	(Gender)	ซึ่งงานส่วนนี้เพิ่งเริ่มด�าเนินการ

	 “เป็นโรงเรยีนทีช่าวพม่าเข้ามาเรยีนกนัมาก	และถ้ามโีอกาสคดิว่าจะมี

มากกว่านีด้้วยซ�า้	ทีน่ีท่�าให้แรงงานได้มารูจ้กักนั	เช่น	พม่าทีม่ณัฑะเลย์ได้รูจ้กั

ว่ากะเหรี่ยงเต้นร�าอย่างไร	 คือที่นี่เป็นศูนย์รวมทุกชาติพันธุ์ให้ได้มารู้จักกัน	 

ที่นี่มีระเบียบ	มีทัศนคติเดียวกันคืออยากจะเรียนรู้	และทุกคนเคร่งครัดเรื่อง

การศึกษา	ที่นี่สอดแทรกเรื่องการอยู่ร่วมกัน	โดยการท�ากิจกรรมต่างๆ	ท�าให้

เขาได้รูจ้กักนัมากขึน้ล่าสุดมกีารให้รวมกลุ่มพดูคุยเรือ่ง	Gender	(เพศภาวะ)”

	 3.	คนในพื้นที่เข้าใจการท�างานของมูลนิธิ	และอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล	

	 “คนในพ้ืนที่เข้าใจว่างานที่ท�านั้น	 ท�าให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได	้

แล้วก็ไม่ได้สร้างปัญหาให้กับพวกเขา	และมีกิจกรรมที่ท�ากับเขาเยอะด้วยซ�้า	

เช่น	กิจกรรมทางศาสนา	การทอดกฐิน	อาจจะมีตลาดนัดบ้างเล็กๆ	น้อยๆ	

แล้วลูกหลานของเขาบางคนเองก็เข้ามาเรียนในโรงเรียนด้วยเช่นกัน	ซึ่งได้	

ประโยชน์ร่วมกันทั้งหมด”

			ควำมท้ำทำย

 

	 ความท้าทายในการด�าเนนิงานของมลูนธิร่ิวมมติรไทย-พม่านัน้	สมัพนัธ์

กบัจ�านวนนกัเรยีนทีม่มีาก	ซึง่ส่งผลต่อการจดัการเรยีนการสอน	ทัง้ในแง่ของ

จ�านวนนักเรียนในแต่ละห้องเรียนที่มีมากเกินไป	 หรือการเรียนในระดับชั้น

เดียวกันท่ีนักเรียนมีช่วงวัยต่างกัน	 โดยการแก้ปัญหาของทางมูลนิธิเป็นใน 

รูปแบบของการปรับแก้ไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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			ควำมส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

 

	 ความส�าเร็จของการด�าเนินงานในมุมมองของคุณเมียน	 เวย์	 คือการ

สร้างพื้นที่ให้แรงงานข้ามชาติได้ศึกษาเรียนรู้	 ซ่ึงการเรียนรู้เป็นเครื่องมือ

ส�าคัญท่ีท�าให้คนได้เข้าใจกนั	โดยเฉพาะในกลุม่คนทีม่คีวามแตกต่างทางด้าน

ชาติพันธุ์	ซึ่งคุณเมียน	เวย์	มีความตั้งใจที่จะขยายเครือข่ายของการจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบนี้ออกไปทั้งในไทยและเมียนมาร์

	 “พยายามสร้างความรู้	 สร้างสถานที่	 สร้างโรงเรียนให้เขา	 (แรงงาน 

ข้ามชาติ)	ได้ศึกษา	เด็กบางคนต้องการที่จะเรียนรู้	เขาจะคอยถามว่าเมื่อไร

ที่เขาจะได้มาโรงเรียนและได้เรียนรู้	 และในการเลือกพื้นท่ีน้ีเปิดโรงเรียน 

เพราะว่าท่ีนีเ่ป็นใจกลางของกรงุเทพฯ	ง่ายและสะดวกต่อการทีจ่ะให้พวกเขา 

ได้มาเรียนรู ้	 และการเรียนแบบนี้ที่ประเทศพม่าไม่มี	 ซึ่งอยากจะขยาย 

เครือข่ายออกไปไม่ใช่แค่ในประเทศไทย	 แต่อยากให้ไปที่ประเทศพม่าด้วย	

ถ้ามีโรงเรียนแบบนี้สอนที่พม่าจะเป็นเร่ืองดีมาก	 เพราะท่ีพม่ายังแบ่งแยก 

อยู่ว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไหน	ซึ่งแตกต่างจากที่นี่	ถ้าพูดตรงๆ	คือใช้การเรียน

เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ท�าให้ทุกคนได้รู้จักกัน”

			สิ่งที่ ได ้เรียนรู ้

 

	 จากประสบการณ์ที่ท�างานกับแรงงานข้ามชาติมาต่อเน่ือง	 คุณเมียน	

เวย์	มองว่าถ้ามีจุดที่ให้แรงงานข้ามชาติได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทั้งในด้านของ

ภาษาในการส่ือสาร	และความรูค้วามเข้าใจในการอยูร่่วมกันในสงัคม	ปัญหา

ต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติจะลดลง	หรือกล่าวอีกอย่างคือการใช้

การศึกษาเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจ	และช่วยในการพัฒนาคน

	 “ท�างานหลากหลายด้าน	เห็นชีวิตที่หลากหลายด้านของประเทศพม่า	

เท่าที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเห็นพม่ายกพวกตีกันบ่อยมาก	 น่ันเป็นเพราะ
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พวกเขาไม่ได้เรียนรู้	 ไม่ได้รับการศึกษา	ซึ่งเป็นการขัดแย้งระหว่างชาติพันธุ์	

เพราะทกุคนจะมองว่าชาตพินัธุข์องตนเองใหญ่กว่า	เลยท�าให้มคีวามขดัแย้ง

กัน	บางครั้งเมื่อมีการทะเลาะกันเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะว่า

เป็นชาวพม่า	วางไว้ใน	3-5	ปีโรงเรยีนแห่งนีต้้องไปต่อแน่ๆ	และมลูนธิต้ิองอยู ่

ต่อให้ได้	 เราอยากให้ความรู้	 ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษ	 แต่จะให้ภาษาไทยและ

เรื่องสังคม	 เรื่องบริบททั้งสังคมไทยและสังคมพม่าด้วย	 ขณะนี้เราต้องการ

ขยายพ้ืนท่ีในการเรียนการสอนให้ได้มากกว่านี้	 เพื่อกลุ่มแรงงานทุกคนได้

เรยีนรู	้และมคีวามรู้ทัง้ด้านภาษาในการส่ือสาร	รวมไปถงึการใช้ชวีติในสงัคม”

 

			คุณธรรมกำรอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภำคอำเซียน

 

	 คุณเมียนเวย์	 มองว่าคุณธรรมการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาค

อาเซียนอยู่ที่การสนับสนุนด้านการศึกษาข้ามวัฒนธรรม	 เพื่อท�าให้เกิดการ

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

	 “การศึกษาเชื่อมคนเราให้รู้จักกัน	ภาษา	การสื่อสาร	และการที่คนเรา

มีการศึกษา	 ทุกคนจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างจริงจัง	 Study together, 

learning together and walking together	 (เรียนด้วยกัน	เรียนรู้ด้วยกัน	

และเดินไปด้วยกัน)”	

อ้างองิ
เมยีน	เวย์	(Myint	Wai)	รองผูอ้�านวยการมูลนธิร่ิวมมิตรไทย-พม่า	(สัมภาษณ์	23	มนีาคม	2561).
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‘โรงเรียนอำชีวะส�ำหรับเด็กข้ำมชำต’ิ 
มูลนิธิสำยใยเยำวชน

   

			แรงบันดำลใจ	/	พัฒนำกำรขององค์กร

 

 คุณลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู	 ผู้อ�านวยการมูลนิธิสายใยเยาวชน	 (Youth	

Connect	Foundation)	กล่าวถงึการด�าเนนิงานก่อนก่อตัง้มลูนธิว่ิาเริม่ท�างาน

ในพื้นที่อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	มาตั้งแต่ปี	พ.ศ.2550	โดยท�างานร่วมกับ

ศูนย์การเรียนเด็กย้ายถิ่นข้ามชาติ	(Migrant	school)	และมูลนิธิเกื้อฝันเด็ก	 

(Child	 Dream	 Foundation)	 โจทย์หลักในการท�างานคือ	 การมองเห็น 

ช่องว่างในกลุ่มลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่เรียนในศูนย์การเรียนเด็กย้ายถิ่น

ข้ามชาติ	(Migrant	school)	กลุ่มที่สอบเลื่อนระดับชั้นไม่ได้	และสื่อสารด้วย

ภาษาไทยไม่ได้	
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	 “มูลนิธิสายใยเยาวชน	 (Youth	 Connect	 Foundation)	 เริ่มก่อต้ัง

ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2007	(พ.ศ.2550)	ในปีนี้เข้าสู่ปีที่	11	ด�าเนินงานในพื้นที่อ�าเภอ

แม่สอด	โดยเริ่มต้นเป็นการมองเห็นถึงช่องว่าง	คือเมื่อ	10	ปีที่แล้ว	มีช่องว่าง

เรื่องลูกหลานของแรงงานทั้งหลายที่เข้ามาท�างานในประเทศไทย	ถึงแม้ว่าที่

อ�าเภอแม่สอดจะมศีนูย์การเรียนรู้เพือ่เด็กแรงงานข้ามชาติ	(Migrant	school)	

แต่ก็	 ไม่ใช่ทัง้หมดทีจ่ะจบโรงเรยีน	เพราะเดก็เรยีนเก่งกม็	ีเดก็ทีเ่รยีนไม่เก่ง

ก็มี	ซึ่งระบบของการเรียนรู้ก็จะคล้ายๆกัน	พอถึงระดับชั้นสูงขึ้นทางที่จะไป

ก็แคบ	เป็นลักษณะคอขวด	จะคัดเฉพาะเด็กที่ไปข้างหน้าได้	ถ้าสอบไม่ผ่าน 

ก็ไปชั้นต่อไปไม่ได้	 ต้องเรียนซ�้า	 เป็นระบบที่คัดเด็กออก	 มีเด็กจ�านวน 

เยอะมากที่เรียนต่อไม่ได้”

	 เส้นทางของกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เรียนไม่เก่งส่วนมาก	คือการกลาย

เป็นแรงงานไร้ทักษะ	(Unskilled	labour)	ท�างานประเภท	3D	คือ	งานสกปรก	

(Dirty	job)	งานอันตราย	(Dangerous	job)	และงานยาก	(Demanding	หรอื	

Difficult	job)	เช่น	งานเก็บข้าวโพด	ทอผ้า	

	 จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	 ท�าให้คุณลัดดาวัลย์	 พัฒนาเป็นค�าถามใน

การวิจัยที่ว่า	ท�าอย่างไรเด็กจึงหลุดออกจากวงจรนี้	โดยการด�าเนินงานระยะ

แรกเริ่มจาก	 Mapping	 และท�าวิจัยเพื่อดูว่าเยาวชนกลุ่มน้ีจะพ้นจากการ

เป็นแรงงานไร้ทักษะได้อย่างไร	 โดยเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการ	 ศูนย์การ

เรียนเด็กย้ายถิ่นข้ามชาติ	(Migrant	school)	ที่มีการเรียนการสอน	2	ภาษา

คือ	ภาษากะเหรี่ยง	ภาษาไทย	และเด็กนักเรียน	ผลการศึกษาพบว่า	ทักษะ

ที่ต้องเติมให้กับเยาวชน	คือ	ภาษา	บริบทการท�างานร่วมกับผู้อื่น	บริบททาง

วัฒนธรรม	บริบทการท�างาน	บริบทสถานประกอบการ	

	 “ทางมลูนธิเิกบ็ข้อมลูจากผูป้ระกอบการว่าต้องการเดก็หรอืลกูจ้างแบบ

ไหน	อย่างไร	และสามารถท�างานอะไรได้บ้าง	และศึกษาจากศูนย์การเรียนรู้

เพื่อเด็กและแรงงานข้ามชาติ	(Migrant	school)	และเด็กว่ามีความถนัดและ

ความสามารถแบบไหน	จึงเกิดเป็นกระบวนการท�างานแรกของ	มลูนธิขิึน้มา	
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คอืการจดัอบรมให้กบัเดก็ทีส่นใจ	น�าข้อมลูมาออกแบบกระบวนการฝึกอบรม

และสร้าง	เป็นงานอบรมขึ้นมา”

 

	 จากจุดเริ่มที่ใช้กระบวนการวิจัยค้นหาค�าตอบ	 ท�าให้การด�าเนินงาน 

ต่อมาของคุณลัดดาวัลย์ได้ยกระดับการท�างานวิจัยสู่การจัดกระบวนการ

เรียนรู ้	 เพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กข้ามชาติที่ไม่สามารถเรียนต่อได้ตาม 

เส้นทางกระแสหลัก

			แนวคิดในกำรท�ำงำน

 

	 จากการเห็นช่องว่างของกลุม่เยาวชนข้ามชาตทิีห่ลดุออกจากการเรยีน

กระแสหลัก	 และต้องเข้าสู่วงจรการท�างานที่ยากล�าบาก	 กลายเป็นแรงงาน

ไร้ทักษะ	ท�าให้คุณลัดดาวัลย์ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้างโอกาสให้

กับเยาวชนข้ามชาติ	 และกลายเป็นจุดเริ่มของการต้ังมูลนิธิสายใยเยาวชน	

ที่นอกจากเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านทักษะของการท�างาน

ของแล้ว	ยังรวมไปถึงการพัฒนาความคิดที่มีต่อชีวิต	เช่น	การมองเป้าหมาย

ในชีวิต	การสร้างแรงบันดาลใจ

	เรำมองว่ำเมือ่เหน็ศกัยภำพของตวัเอง	มองออก 

ว่ำตัวเองท�ำอะไรได้มำกกว่ำนี้	 และรู้ว่ำตัวเองจะไป 

ในจุดไหน	เขำจะท�ำได้	

 

	 “เห็นช่องว่างว่าการพัฒนาอาชีพส�าหรับกลุ่มเด็กที่เป็นลูกแรงงาน 

ข้ามชาติเป็นเรื่องส�าคัญ	 ก็เลยน�ามาสู่การตั้งองค์กร	 งานของเราเป็นการ

สร้างโอกาส	 และในตัวเด็กเราอยากให้เขามองเห็นภาพตัวเอง	 บางคน 
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เมื่อชีวิตยังไม่มีเหตุและผล	ยังไม่เห็นชีวิตตัวเอง	ก็อาจจะเกิดความผิดพลาด

ได้	 แต่เรามองว่าคุณเองต้องมองให้เห็นศักยภาพของตัวเอง	 ถ้ามองออกว่า 

ตัวเองท�าอะไรได้มากกว่านี้	 และมองว่าตัวเองจะไปในจุดไหน	 คุณจะท�าได	้ 

ต้องเห็นเป้าหมายในชีวิตของตัวเอง	 เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ	 พัฒนา 

ความคิดจากด้านใน”

	 ภาพรวมการด�าเนินงานของมูลนิธิ	 มีพันธมิตรในการท�างานใน 

เมียนมาร์ประมาณ	 50	 องค์กรที่ดูแลเรื่องประเทศต้นทาง	 เช่น	 งานบัตร

ประชาชน	 ทะเบียนบ้านของแรงงานข้ามชาติ	 ซึ่งเป็นเงื่อนไขส�าคัญก่อน 

เข้ามาเป็นแรงงานในไทย	และพนัธมติรในไทยประมาณ	50	องค์กร	โดยเฉพาะ

ในภาคธุรกิจด้านการบริการ	

	 มูลนิธิมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด	11	คน	แบ่งเป็น	2	ทีม	คือ	1.Education	

Team	 และ	 2.Employment	 Team	 คุณลัดดาวัลย์	 มองว่าการท�างานของ 

มูลนิธิคือ	 “อาชีวะส�าหรับเด็กข้ามชาติ”	 โดยมองว่าตนเองเป็นครูที่ช่วย

สนับสนุนเด็ก

			วิธีท�ำงำน

 

	 จากผลการวิจัยน�าไปสู่การเร่ิมจัดอบรมกับกลุ่มเยาวชนข้ามชาติที่

มีอายุ	18	ปีขึ้นไป	ในปี	พ.ศ.	2551	โดยไม่ได้ก�าหนดคุณสมบัติแรกเข้า	แต่ให้

ความส�าคญักบัความตัง้ใจและความรับผดิชอบ	หลกัสตูรการอบรม	คอื	ภาษา

ไทย	 และทักษะชีวิต	 เช่น	 การจัดการเวลา	การท�างานร่วมกับผู้อื่น	 การแก้

ปัญหา	การจัดการความเครียด	ระยะเวลาตลอดหลักสูตร	6	เดือน	แบ่งเป็น	

3	เดือนแรกเรียนในห้องเรียน	และ	3	เดือนหลังฝึกงานกับสถานประกอบการ	

และมีการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่อง	โดยใช้มาตั้งแต่

ปี	พ.ศ.	2552	จนถึงปัจจุบัน	
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	 การจดัการเรยีนการสอนในช่วงแรก	ความท้าทายอยูท่ีก่ารสร้างความ

มั่นใจท้ังในฝ่ายสถานประกอบการให้รับเยาวชนที่เรียนในหลักสูตรนี้เข้า

ท�างาน	และท�าให้เยาวชนมั่นใจว่าจะได้งานท�าเมื่อเรียนหลักสูตรนี้

	 ในปี	พ.ศ.	2556	มูลนิธิจดทะเบียนกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์	 เพื่อช่วยให้การประสานงานและท�างานร่วมกับภาค

รัฐในไทยมีประสิทธิภาพมากข้ึน	 โดยมีการด�าเนินงานใน	 2	 รูปแบบ	 คือ	 

1.	 Transition	 โครงการจัดการเรียนการสอนให้กับเยาวชนข้ามชาติ	 และ	 

2.	 Picture	 Book	 Guesthouse	 ด�าเนินงานในเรื่องที่พักและงานบริการใน

ลักษณะของผู้ประกอบการทางสังคม	(Social	entrepeneur)

Transition	โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้กับเยำวชนข้ำมชำติ
	 การจัดการเรียนการสอนให้กับเยาวชนข้ามชาติในโครงการนี้มีระยะ

เวลา	9	เดือน	โดยมูลนิธิสายใยเยาวชนก�าหนดเงื่อนไขผู้เรียนเฉพาะในเรื่อง

อายุ	ที่ต้องมีอายุ	 18	ปีขึ้นไป	ส่วนคุณสมบัติด้านอื่นไม่ได้ก�าหนด	 เพื่อเปิด

โอกาสให้มากที่สุดกับกลุ่มเยาวชนข้ามชาติ	

	 “โปรแกรม	Transition	คือช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน	เวลา	9	เดือน	โดยแบ่ง

ย่อยออกเป็น	3	ช่วง	โดยเด็กที่เรารับมา	ไม่ต้องจบอะไรก็ได้	คุณสมบัติแรก

เข้าก็คือการพูดได้	 สื่อสารได้ก็พอ	 (สื่อสาร)ภาษาไทยไม่ได้เลย	 เราก็รับแค่

ก�าหนดช่วงอายุตั้งแต่	18	ปีขึ้นไป	ไม่ต้องจบชั้นอะไรก็ได้	แม้แต่เด็กบางคน

ที่มีประวัติในโรงเรียนเดิมไม่ดีเท่าไหร่	ทางเราก็รับ	เพราะเป็นการเปิดโอกาส	

ล�าพังระบบการศึกษาก็คัดเด็กออกอยู่แล้ว	 ซึ่งเด็กก็จะไม่เหลือทางเลือก 

อะไรแล้ว”

	 ระยะเวลา	9	เดือนของโครงการ	Transition	แบ่งเป็น	3	หลักสูตร	คือ	

1.	In	school	training	2.	Intensive	training	3.	Apprenticeship	ใช้เวลา

เรียนหลักสูตรละ	3	เดือน	โดยมีรายละเอียดดังนี้
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 1) In school training	 เป็นการเรียนการสอนในโรงเรียนท่ีเน้นการ

พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะพื้นฐานในการท�างาน	คือ	ภาษาไทยและทักษะการ

ใช้ชีวิต	คุณลัดดาวัลย์	เรียกการเรียนการสอนในช่วงนี้ว่าเป็นช่วง	“ดูใจ”	คือ

ดูความสม�่าเสมอและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนเป็นส�าคัญ

	 “ในช่วงแรกจะสอนภาษาไทย	 การสื่อสาร	 เด็กจะเรียนรู้ทีละนิดตาม

ธรรมชาติ	เป็นช่วงของการรู้จักกัน	เพราะฉะนั้นในช่วง	3	เดือน	จะเป็นช่วง

เวลาแห่งการดูใจกัน	 เพื่อจะดูว่าเด็กจะเข้าสู่ขั้นที่	 2	 (Intensive	 training)	 

ได้ไหม	 เราดูอะไรบ้าง	 คือดูความสม�่าเสมอ	 การมีส่วนร่วมในห้องเรียน	 

งานกลุม่เป็นอย่างไร	งานเด่ียวเป็นอย่างไร	มาเรียนหรอืเปล่า	มาสายหรอืเปล่า	 

เป็นเรื่องของ	 Self-control	 (การควบคุมตนเอง)	 ซึ่งเด็กจะค่อยๆ	 เรียนรู	้ 

โดยที่เราไม่ต้องมานั่งบอก	 ในส่วนนี้จะเป็นส่วนส�าคัญมากในการปรับตัวใน

ช่วงเวลาท�างาน	หลังจากนั้นต้องส่งใบสมัคร	เพื่อเข้าสู่	Intensive	training”

 2) Intensive training	 เยาวชนที่สนใจเรียนหลักสูตรนี้ต้องเขียนใบ

สมัคร	 โดยทางมูลนิธิจะพิจารณาจากความสม�่าเสมอในการเรียนที่ผ่านมา

ในหลักสูตร	In	school	training	โดยในหลักสูตร	Intensive	training	มูลนิธิ

จะให้นกัเรยีนทดลองท�าโครงการเกีย่วกบัอาชพีทีส่นใจท�าในอนาคต	ปัจจบุนั

มีให้เลือก	 8	ประเภทงาน	คือ	 1.	 งานโรงแรม	 2.	 ร้านอาหาร	 3.	 งานซ่อม

รถยนต์และจักรยานยนต์	4.	งานขายของหน้าร้าน	5.	งานเสริมสวย	6.	งาน

ล่ามแปลภาษาในโรงพยาบาล	7.	งานธุรการในองค์กรพัฒนาชุมชน	 (CBO:	

Community	Based	Organization)	8.	งานในด้านศิลปะ	เช่น	ร้านท�าป้าย

	 “เด็กจะเลือกเองเลยว่าจะเลอืกสถานประกอบการหรอืงานอะไร	มงีาน	

8	อย่างให้เด็กเลือกในช่วงแรกไม่ได้เป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน	หลังๆ	มามูลนิธิ

จัดกลุ่ม	เด็กจะเข้าใจมากขึ้น	จะท�าเป็น	Manual	(คู่มือ)	ภาษาอังกฤษและ

ภาษาพม่า	 เพ่ือให้เด็กได้เข้าใจ	 และมูลนิธิมีหน้าท่ีให้ข้อมูลว่าแต่ละสถาน

ประกอบการเป็นอย่างไร	 แต่เราไม่เลือกให้เด็ก	 จะให้เด็กเลือกตามที่ชอบ	 

เด็กก็จะเรียนภาษาไทยตามงานที่เขาเลือก	และเรียนหลายๆ	ทักษะ”
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	 การเรียนในหลักสูตรนี้	 ประกอบไปด้วยภาษาไทยที่ใช้ในการท�างาน	

ทักษะชีวิต	 ภาษาอังกฤษ	 คอมพิวเตอร์	 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน 

ข้ามชาติ	 และการบริหารธุรกิจขนาดเล็ก	 (Microfinance	 project)	 โดย	

นกัเรยีนจะเข้ารบัการอบรมเป็นผูป้ระกอบการรายย่อยในชมุชน	(Community	 

entrepeneur)	 ระยะเวลา	 2	 วัน	 ในเร่ืองการพัฒนาแนวคิด	 การตลาด	 

การสร้างกลุม่ลกูค้า	การท�าแผนธรุกจิ	และหลงัจากนัน้จงึรวมกลุม่กนัพฒันา

ข้อเสนอโครงการ	ส่งให้ทางมูลนิธิพิจารณา	 เพื่อรับเงินสนับสนุน	 500	บาท	

ส�าหรับทดลองท�าโครงการ	 โดยโครงการต้องสอดคล้องกับงานในประเภท

ที่เลือกท�า	 ซึ่งระหว่างที่ท�าโครงการ	 นักเรียนต้องรายงานผลการด�าเนินงาน

ทุก	2	อาทิตย์	และทางมูลนิธิมีการจัดวงพูดคุยตลอด	3	เดือนที่ท�าโครงการ	

	 “โครงการต้องสอดคล้องกัน	 คนที่เลือกช่างก็ต้องท�าโครงการท่ีเช่ือม

กับงานช่าง	 ที่สอดคล้องหรือใกล้เคียงกัน	 เด็กต้องท�า	 Proposal	 (ข้อเสนอ

โครงการ)	 ส่งให้เด็กจับกลุ่มกันท�า	 Project	 (โครงการ)	 และท�า	 Proposal	 

(ข้อเสนอโครงการ)	มาส่งว่าจะท�าธุรกิจอะไร	โดยเริ่มที่เงิน	500	บาท	ซึ่งเป็น

เงินที่ให้	500	บาทต่อกลุ่มจริงๆ	ท�า	Business	plan	(แผนธุรกิจ)	มา	เราก็จะ
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ดวู่าท�าได้ไหม	ถ้าไม่ได้กต็กีลบัให้มาน�าเสนอใหม่จนกว่าจะได้	เดก็กจ็ะได้รบั

เงิน	500	บาทไปจริงๆ	แล้วก็เริ่มธุรกิจจริง	ที่ส�านักงานมูลนิธิก็จะมีอุปกรณ์

ต่างๆ	สนับสนุนให้	และทุกๆ	2	อาทิตย์	เด็กจะต้องรายงานมาที่เราว่าธุรกิจ

ของเขาเป็นอย่างไรบ้าง	ขาดทนุหรอืได้ก�าไรอย่างไร	และมกีารจดัวงคยุกนัว่า 

การตลาดจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่า	 ต้องเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายหรือไม่	 จะท�า

อย่างไรให้แผนธุรกิจดีขึ้นได้”

 3) Apprenticeship	มลูนธิสิายใยเยาวชนจะประสานงาน	และคดัเลอืก

สถานประกอบการที่เหมาะสมส�าหรับนักเรียนในการฝึกงานเป็นระยะเวลา	

3	 เดือน	 โดยค�านึงถึงประเด็นละเอียดอ่อนทางชาติพันธุ์	 ศาสนา	ความเชื่อ	

ระหว่างเจ้าของสถานประกอบการกบันกัศกึษาฝึกงาน	และระหว่างพนกังาน

ในสถานประกอบการกับนักศึกษาฝึกงาน	

	 ช่วงฝึกงานมลูนธิจิะจดัวงคยุกบันกัเรยีนทกุสปัดาห์	และไปพบทีส่ถาน

ประกอบการทุก	 2	สัปดาห์	 ระหว่างนั้นถ้านักเรียนพบว่างานที่ท�าไม่ตรงกับ

ความถนัดก็สามารถเปลี่ยนสถานที่ฝึกงานได้	 โดยบทบาทของครูจากทาง

มลูนธิ	ิคือการเป็นพีเ่ลีย้งสนบัสนนุและคอยให้ค�าแนะน�า	และในเดอืนสดุท้าย

ของการฝึกงานจะเป็นการคุยร่วมกันระหว่างเด็กนักเรียน	 ครู	 และเจ้าของ

สถานประกอบการ

	 “จะให้เด็กเลือกจากสิ่งที่เขาอยากท�า	 เราต้อง	 Feedback	 (สะท้อน

กลบั)	ทกุ	2	อาทติย์ว่าเป็นอย่างไรเด็กจะมโีอกาสเปลีย่นงาน	ถ้าท�าไปแล้วรูส้กึ

ไม่ใช่	ก็สามารถเปลี่ยนได้	ต้องท�าให้เด็กเชื่อมั่นในตัวเอง	เชื่อและรับผิดชอบ

ต่อสิง่ท่ีตวัเองตดัสนิใจ	ครคูอืคนทีส่นบัสนนุความคดิและการตัดสนิใจ	เดอืน

สดุท้ายจะมานัง่คุยกนัเรื่องของการท�างานจรงิระหวา่งเด็กกบัสถานประกอบ

การ	 ครูที่เห็นเด็กมานานจะมีความเข้าใจในตัวเด็ก	 เห็นสถานประกอบการ 

มานาน	 รู้ทั้งสองฝ่าย	 เราดูแลหลายอย่างด้วยกัน	 พอส่งเด็กไปเราก็จะไปดู

เด็กด้วยทุก	 2	 อาทิตย์	 ไปคุยกับหัวหน้างาน	 เพื่อนร่วมงาน	 เข้าไปดูว่าเขา

ท�างานอย่างไรบ้าง	กจ็ะเกดิเป็นองค์ความรูท้ีเ่ราได้มาว่าแต่ละทีม่สีิง่แวดล้อม
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แบบไหน	 เราจะเรียนรู้ได้ว่าเด็กต้องไปอยู่ที่ไหน	 เหมาะกับท่ีไหนเหมาะกับ

วัฒนธรรมองค์กรไหน	ความแตกต่างทางชาติพันธุ์	จะไม่ส่งเด็กที่มีอคติทาง

ชาติพันธุ์ไปอยู่ด้วยกัน”

	 โครงการ	Transition	เป็นโครงการทีส่ถานประกอบการให้ความไว้วางใจ	

เยาวชนท่ีผ่านโครงการนีเ้หมอืนได้รบัการรบัรอง	(Certified)	ว่าเป็นคนงานทีม่ี

ศกัยภาพในการท�างาน	โดยนกัเรยีนทีจ่บทัง้	3	หลกัสตูรได้งานท�าประมาณ	90%	 

ซ่ึงเยาวชนกลุ่มนี้จะเข้าสู่กระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานข้ามชาติท่ีถูก

กฎหมายในช่วงที่เข้าสู่การท�างานกับสถานประกอบการ	 โครงการนี้ด�าเนิน

งานตั้งแต่ปี	พ.ศ.2552-2560	มีนักเรียน	718	คน	ได้รับการติดต่อให้ท�างานใน 

สถานประกอบการ	ซึง่ประมาณ	200	คน	ได้งานท�าในอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก

	 “เป็นโปรแกรมทีท่�าให้เดก็สามารถมงีาน	กเ็ลยมลีกัษณะของการบอกต่อ

กนัไป	เพราะว่าเราไม่ได้จบแค่โปรแกรมการฝึกอบรม	แต่เรายงัมกีารส่งไปยงั 

สถานประกอบการ	มีการสื่อสารที่เข้าใจ	 ก็เลยมีการตอบรับจากทั้ง	 2	 ฝ่าย	

โปรแกรมสามารถสร้างงานได้จรงิ	เดก็สนใจเรยีน	ผูป้ระกอบการรูว่้าแรงงาน

ที่ผ่านโปรแกรมมาเป็นแรงงานที่มีคุณภาพประมาณหนึ่ง	ในเรื่องภูมิหลังของ

เด็กรูว่้าเดก็เป็นใครมาจากไหน	ท�างานมาไม่เคยมปีระเดน็จากผูป้ระกอบการ

ว่าเด็กมีปัญหา	เรายังประสานกลับไปยังผู้ประกอบการอยู่”
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Picture	Book	Guesthouse 

	 ก่อตั้งเมื่อปี	พ.ศ.2555	 โดยมีรูปแบบการด�าเนินงานในลักษณะของ

ผู้ประกอบการทางสังคม	(Social	entrepeneur)	ซึ่งต่อยอดมาจากโครงการ	

Transition	โดยเป็นการด�าเนินงานเรื่องที่พัก	(Guest	house)	และงานบริการ

ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้นักเรียนใช้เป็นที่ฝึกงานควบคู่กับการระดมทุนด�าเนินงาน

ของมูลนิธิ	 ซึ่งในด้านการบริหารคุณลัดดาวัลย์มองว่าสามารถท�าได้	 เพราะ

เป็นธุรกิจขนาดที่ไม่ใหญ่มาก	 เข้ากับตัวต้นทุนในเชิงของการบริหารจัดการ

ที่มีอยู่	และสิ่งส�าคัญคือต้องบริหารงานอย่างรอบคอบ	

	 “โปรแกรม	Picture	Book	Guesthouse	คอืเกสต์เฮาส์ทีค่่อนข้างยัง่ยนื

แล้ว	 เราเอาเงินจากคนที่พักในเกสต์เฮาส์	 หรือที่ขายของมาบริหาร	 มาจ่าย

เงินเดือนได้	 จ่ายค่าอบรมได้	 เด็กไม่ต้องเสียเงินในการอบรม	 ซึ่งค่าใช้จ่าย

เฉลีย่ต่อหัวของเด็กคอื	15,000	บาทถงึ	18,000	บาทต่อหนึง่คน	ทีน่ีจ่่ายเองได้	 

จ่ายได้ทั้งเงินเดือนเจ้าหน้าที่	ที่นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่	7	คนอยู่ที่เกสต์เฮาส์	ที่นี่ท�า

เป็น	SE	(Social	Enterprise)	ที่เกสต์เฮาส์เริ่มก่อตั้งตอน	ปี	ค.ศ.	2012	(พ.ศ.

2555)	 มีเงินท่ีสามารถด�าเนินธุรกิจเองได้ท�าฝึกอบรมเองได้	 และเป็นการ 

ต่อยอดด้วย	 ในเมื่องานด้านบริการการท่องเที่ยวเป็นงานเดิมที่เราเคยท�าอยู่	

แล้ว	 ณ	 ตอนนั้นที่เริ่มท�า	 เกสต์เฮาส์ที่แม่สอดยังมีไม่เยอะ	 เรามองว่างาน 

ด้านท่องเที่ยวเป็นงานที่ต้องการภาษา	 และมองเห็นว่าเด็กมีศักยภาพ 

ก็เลยขยายขอบข่ายงาน	จึงเริ่มท�าเกสต์เฮาส์”

			จุดแข็ง

 

	 คุณลัดดาวัลย์มองถึงจุดแข็งในการท�างานของมูลนิธิเชื่อมโยงไปกับ

การสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในตัวตนของกลุ่มเป้าหมาย	 คือเยาวชน 

ข้ามชาต	ิด้วยการจดักระบวนการเรยีนรูท้ีห่นนุเสรมิให้เหน็คณุค่าภายในตนเอง	

ซ่ึงการตระหนักถึงคุณค่าของตนเองเป็นเง่ือนไขส�าคัญของมนุษย์ในการ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไปได้
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	 “เรามองว่าในช่วงเวลาทีเ่ด็กอยูก่บัเรา	เด็กมโีอกาสได้พฒันาเหน็คณุค่า

ใหม่ของตัวเอง	ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญ	การที่เด็กจะพาตัวเองไปในระดับที่ดีขึ้นกว่า

ที่เป็นอยู่ได้	เด็กต้องเห็นคุณค่าของตัวเอง	เชื่อในตัวเองก่อน”

			ควำมท้ำทำย

 

	 ในความคิดเห็นของคุณลัดดาวัลย์	 ความท้าทายของงานท่ีท�าอยู่ท่ี

ลักษณะการท�างานที่ต้องใส่ใจรายละเอียดและทุ่มเทพลังในการท�างาน

อย่างมาก	เพราะเป็นงานสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในตนเอง	 ซึ่งการท�าให้เกิดกระบวนการนี้ได้	 ครูผู้สอนเองก็ต้องสามารถ

เปลี่ยนแปลงตนเองได้ด้วยเช่นกัน	

	 การท�างานที่ทุ ่มเทเช่นนี้	 ท�าให้ทีมท�างานของมูลนิธิเองก็ต้องหา

กระบวนการเสริมสร้างพลังตนเอง	ซึ่งส่วนมากจะเป็นรูปแบบของวงคุย	และ

มีการสะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กนักเรียน	 ซึ่งกระบวนการนี้เป็น 

สิ่งที่หล่อเลี้ยงขวัญและก�าลังใจของคนท�างาน

	 “เป็นงานที่ใช้พลังงานเยอะ	 และแน่นอนว่าจะเปล่ียนแปลงเด็กก็ต้อง 

เปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย	 มีประชุมทุกอาทิตย์	 แต่ไม่ใช่ประชุมเรื่องงาน 

อย่างเดยีว	แต่เป็นการคยุกนัถงึเร่ืองอืน่ๆ	ด้วย	เราไม่ได้มองตัวเองเป็นเอน็จโีอ

แต่มองว่าตวัเองเป็นคร	ูในการประชมุเรามกีารพดูถงึ	Feedback	(สะท้อนกลบั)	 

ว่าเด็กเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างไรบ้าง	 เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงขวัญและก�าลังใจ

ของเรา”

			ควำมส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

 

	 คุณลัดดาวัลย์	 มองความส�าเร็จของการด�าเนินงานที่ผ่านมาว่าเป็น

ความส�าเร็จในระดับพื้นที่	 จากการสนับสนุนให้ชุมชนแม่สอดเลี้ยงตัวเองได	้

ซ่ึงความเป็นชุมชนรวมถึงกลุ่มแรงงานข้ามชาติด้วย	 โดยเยาวชนข้ามชาติ 
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ที่จบหลักสูตรของมูลนิธิสายใยเยาวชนส่วนมากมีงานท�าและดูแลครอบครัว

ได้	 และทางฝ่ายผู้ประกอบการมีการตอบรับที่ดีในการรับเยาวชนข้ามชาติท่ี

ผ่านหลักสูตรอบรมเข้าท�างานในสถานประกอบการ

	 “ความส�าเร็จในระดับชุมชนแม่สอดถอืว่าเราส�าเรจ็	เราเชือ่มัน่ว่าตัวเดก็

ทีจ่บไปแล้ว	การท่ีเดก็ได้มงีานท�ากส็ามารถกลบัไปทีช่มุชนได้	เขาเป็นหวัเรีย่ว

หัวแรงหาเลี้ยงครอบครัวได้	และมีเด็กจ�านวน	200	กว่าคน	(ที่จบหลักสูตร)	

เด็กทีจ่บไปแล้วกเ็ชือ่มโยงภาคธรุกจิมาหาเราด้วย	ในขณะนีม้นีายจ้างเขามา

หาเราถึงมูลนิธ	ิมาถามว่ามีเดก็ไปท�างานหรือเปล่า	จากเดิมทีเ่ราต้องเป็นคน

ไปหาเขา”	

 

	 ทิศทางในอนาคตจึงมุ ่งไปที่ยกระดับโมเดลการท�างานเป็นงาน 

เสริมสร้างศักยภาพ	 (Capacity	 building)	 เพื่อเตรียมคนท�างานให้กับ 

ภาคธุรกิจ	โดยภาคธุรกิจควรเข้ามาร่วมจ่ายค่าหลักสูตร	(ปัจจุบันค่าใช้จ่าย

ตลอดหลักสูตรต่อคนอยู่ที่	15,000-18,000	บาท)	

	 “คิดว่าเป็นโมเดลที่ประสบความส�าเร็จ	 ถ้าเรามองการอบรมของ 

หลายๆท่ีจะจบท่ีการอบรมเท่านัน้	แต่ของเราเป็นการฝึกอบรมเพือ่ไปหางานต่อ	 

คุณลัดดาวัลย์	ต๊ะมาฟู	ผู้อ�านวยการมูลนิธิสายใยเยาวชน
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เราจะช่วยหลายๆ	อย่างจนเดก็ได้งาน	องค์กรอืน่สามารถเอาโมเดลนีไ้ปใช้ได้

เลย	แต่เนือ่งจากโมเดลนีไ้ด้มาจากเมอืงนอก	จรงิๆ	ภาคธรุกิจควรจะออกเงนิ

ให้เรา	 เพราะเป็นการฝึกงานให้กับคนที่จะท�างานให้เขา	 แต่ด้วยวัฒนธรรม

ไทยที่ไม่เคยท�ามา	เด็กฝึกงานเลยต้องท�าฟรี	ถ้าจะให้ยั่งยืนภาคธุรกิจควรมา

จ่ายเงินให้กับการอบรมนี้”

			สิ่งที่ได้เรียนรู้

 

	 คุณลัดดาวัลย์มองสิ่งที่เรียนรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ตรงจากการ

ท�างานในสองประเดน็	คอืประเดน็ทีห่นึง่ การสร้างความเข้าใจต่อการย้ายถิน่ 

ของผู้คน	 ไม่ว่าจะกลุ่มใดต่างมีจุดร่วมกันคือการเคลื่อนย้ายเพื่อแสวงหา

โอกาสที่ดีกว่า	

	 “อย่าไปคดิว่าแรงงานทีเ่ข้ามาเป็นกลุม่ทีน่่ากลวั	เป็นพืน้ฐานของมนษุย์

ทุกคนต่างย้ายถิ่นเพื่อชีวิตที่ดีข้ึน	 อย่าไปคิดว่าพวกเขาเลวร้ายหรือน�าสิ่ง 

เลวร้ายเข้ามา	แค่ทุกคนต้องการทีจ่ะมชีีวิตทีดี่ข้ึน	แต่เงือ่นไขท่ีเขาอยู่	ท�าให้เขา 

เป็นแบบนี้	ไม่อยากให้มองภาพลักษณ์เขาไม่ดี	เป็นจุดร่วมของมนุษย์	ทุกคน

ก็เป็น	 เราขยับไปที่นั่นที่นี่	 เพื่อโอกาสที่ดีในชีวิต	 คนย้ายถ่ินเพื่อชีวิตท่ีดีข้ึน	 

ไม่ว่าจะเป็นคนจากที่ไหนก็แล้วแต่”

 ประเด็นที่สอง การเข้าใจตนเองของครู	 โดยเป็นการสะท้อนกลับจาก

การจัดการเรียนการสอนที่สร้างเงื่อนไขให้พบกับนักเรียนที่ชุดประสบการณ์

ชีวิตแตกต่างไปจากครู

	 “กำรที่เด็กและนำยจ้ำงสำมำรถที่จะท�ำงำนร่วมกันได้	 คือ

ประโยชน์ทีท่ัง้สองฝ่ำยได้พฒันำร่วมกนั	เรือ่งกำรไว้เนือ้เชือ่ใจกนั	

กำรวำงใจกัน	หรือกำรพึ่งพำกัน	



48 คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน

	 “ในส่วนของตวัเอง	เหน็และเข้าใจตวัเองมากขึน้	เราเองกับตัวเดก็ต่าง

กนัมาก	ในเชงิของทีม่าพืน้หลงัชีวิตและชุดประสบการณ์ต่างกนัมาก	การสอน

เด็กเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก	ท�าให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้น”

			คุณธรรมกำรอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภำคอำเซียน

 

	 เมือ่มองจากงานทีท่�าของมลูนธิสิายใยเยาวชน	คณุธรรมการอยูร่่วมของ

ผูค้นในภูมภิาคอาเซยีนจงึเป็นเรือ่งของการสร้างเง่ือนไขทีท่�าให้เกิดประโยชน์

ร่วมกนักบัทุกฝ่าย	โดยประโยชน์ในทีน่ีไ้ม่ได้จ�ากดัเฉพาะเงนิหรอืทรพัย์สนิ	แต่

รวมถึงความไว้วางใจ	การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

	 “คุณธรรมก็คือประโยชน์ที่ได้ทั้งสองฝ่าย	 และท�าให้อยู่ร่วมกันได้	

เหมือนกับท่ีมูลนิธิท�างานกับกลุ่มเด็กที่เป็นกลุ่มประชากรข้ามชาติกับคนที่

เป็นนายจ้างทีเ่ป็นคนท้องถิน่ภาคธรุกจิ	เราเข้าใจเลยว่าการทีเ่ดก็และนายจ้าง

สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ท�างานร่วมกันได้	คือประโยชน์ที่ได้ทั้งสองฝ่าย	ซึ่ง

ไม่ใช่ในด้านของเงินอย่างเดียว	 เราไม่ได้พูดถึงประโยชน์ของค่าตอบแทน

เท่านั้น	แต่มองในด้านอื่นๆ	ด้วยที่พัฒนาร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง	

อาจจะเป็นเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจกัน	การวางใจกันหรือการพึ่งพากันได้”

อ้างองิ
ลดัดาวลัย์	ต๊ะมาฟู	ผูอ้�านวยการมูลนธิสิายใยเยาวชน	(สมัภาษณ์	14	มนีาคม	2561).
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เสริมพลังกลุ่ม	“ชำยขอบของชำยขอบ”
มูลนิธิผู้หญิง	

			แรงบันดำลใจ	/	พัฒนำกำรขององค์กร	

 

	 มูลนิธิผู ้หญิง	 เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งด�าเนินการพัฒนาสตร	ี 

ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิง	 และเด็กที่ประสบปัญหา	 ตลอดจนรณรงค์ให้

สังคมตระหนักถึงปัญหาที่ผู้หญิงเผชิญอยู่ในสังคมปัจจุบัน	 ได้แก่	 ปัญหา

ความรุนแรงในครอบครัว	 และความรุนแรงทางเพศในรูปแบบต่างๆ	 โดย 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้หญิงได้รับสิทธิเสมอภาค	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่

เป็นประโยชน์	และรณรงค์เผยแพร่เพือ่สร้างค่านยิมใหม่ของหญงิชายในสงัคม	
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	 การด�าเนินงานเริ่มจากมีนาคม	พ.ศ.2527	ด�าเนินโครงการ	“ศูนย์ข่าว

ผู้หญิง”	 ให้ข้อมูลแก่ผู้หญิงที่ต้องการเดินทางไปท�างานต่างประเทศ	 เพื่อ

ป้องกันมิให้ผู้หญิงต้องถูกล่อลวงสู่การค้าประเวณี	ผลิตสื่อการศึกษาส�าหรับ

ผู้หญิงในสาขาอาชีพต่างๆ	 ปี	 พ.ศ.2528	 ท�าโครงการบ้านพักผู้หญิงเพื่อให้

ความช่วยเหลือแก่ผู้หญิงที่ประสบปัญหาถูกสามีทุบตี	รณรงค์เผยแพร่ปัญหา

ความรุนแรงในครอบครัว	ต่อมาจัดท�าโครงการ	ค�าหล้า	เพื่อรณรงค์ให้ชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการหยุดยั้งการน�าเด็กเข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี	โดย

เริม่จากใช้หนงัสอืค�าหล้าเผยแพร่ผ่านครใูนโรงเรยีนเพือ่เป็นสือ่การศกึษากบั

เด็กนกัเรยีน	มลูนธิผิูห้ญงิขออนญุาตจดทะเบยีนเป็นมลูนธิปิลายปี	พ.ศ.2530	

(มูลนิธิผู้หญิง.	http://womenthai.org/.	สืบค้นเมื่อ	17	กรกฎาคม	2561)

 

	 จากจุดเริ่มเรื่องสิทธิของผู้หญิงในสังคมไทย	ประมาณ	10	ปีที่ผ่านมา	

การด�าเนินงานของมูลนิธิผู้หญิงได้ขยายขอบเขตมาสู่การท�างานกับแรงงาน

ข้ามชาตใินภมูภิาคอาเซยีน	โดยเฉพาะแรงงานหญงิทีถ่กูล่อลวงในขบวนการ

ค้ามนุษย์	 โดย	คุณดาราราย รักษาสิริพงศ์	 ผู้ประสานงานโครงการ	 มูลนิธิ 

ผู้หญิง	ให้ภาพการด�าเนินการว่า	 เริ่มจากการท�างานร่วมกับส�านักงานตรวจ

คนเข้าเมือง	ซอยสวนพลู	กรุงเทพฯ	 โดยช่วยในการคัดกรองเด็กและผู้หญิง

ถูกล่อลวงในขบวนการค้ามนุษย์	ซึ่งจากการด�าเนินงานร่วมกันพบว่า	หลาย

ครั้งกระบวนการผลักดันกลับประเทศต้นทางขาดการเตรียมความพร้อมให้

กับเด็กและผู้หญิง	 ซึ่งอาจท�าให้เกิดอันตรายได้	 ทางมูลนิธิจึงเข้ามาจัดการ

ในจุดนี้	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มให้มาท�างานกับประเด็นแรงงานข้ามชาติและน�ามาสู่

การตั้งส�านักงานที่	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก

	 “ทางมลูนธิเิหน็ว่ากลุม่แรงงานทีถ่กูผลกัดันต้องช่วยเหลอืตนเอง	ดิน้รน

กลับไปยังบ้านเกิดของตนเองที่อยู่ภายในประเทศ	 และกว่าจะไปถึงบ้านก็

อนัตรายมากพอสมควร	บางคร้ังฝ่ังทีจ่ะข้ามไป	กม็กีลุม่นายหน้าทีร่อจะเข้ามา

หลอกอยู่	มูลนิธิจึงพูดคุยกับต�ารวจตรวจคนเข้าเมือง	เพื่อชะลอกระบวนการ

ผลักดัน	มีการสร้างบ้านพักให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่ยังกลับไม่ได้	เข้ามา 
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อยู่ในบ้านพักก่อน	 และทางมูลนิธิเองได้มีการท�าข้อตกลงไว้กับส�านักงาน

ตรวจคนเข้าเมืองว่า	 หากพบกรณีเหล่านี้ให้ชะลอการผลักดันออกไปก่อน	

เพื่อให้ปัญหาคลี่คลายก่อนแล้วจึงผลักดันออกตามกระบวนการ	 หรืออาจ

ให้แรงงานที่ประสบปัญหาได้ติดต่อกับญาติพี่น้องทางฝั่งประเทศของตนเอง 

ให้มารบัหรอืทราบเรือ่งราวก่อน	แล้วค่อยด�าเนนิการผลกัดนั	นีเ่ป็นจดุเริม่ต้น 

ของการท�างาน	 ซึ่งในกรณีของอ�าเภอแม่สอดเป็นจุดที่แรงงานพม่าถูก 

ผลักดันมากที่สุด”

	 การด�าเนินงานในประเด็นแรงงานข้ามชาติของมูลนิธิผู ้หญิงมี

พัฒนาการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย	จากจุดเริ่มที่เมื่อประมาณ	6	ปีที่แล้ว	

มีการจัดตั้งบ้านพักฉุกเฉิน	 เพื่อช่วยเหลือแรงงานเด็กและผู้หญิงที่ถูกล่อลวง	

ในพื้นที่อ�าเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 ต่อมาเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น	 ผู้คน

ติดต่อส่ือสารกันได้มากขึ้น	 ท�าให้ปัญหาการล่อลวงแรงงานข้ามชาติลดลง	

การด�าเนินงานจึงมีการปรับเปลี่ยนมาด�าเนินงานกับชุมชนมากข้ึน	 โดยเน้น

การท�างานกบัชมุชนชาวพม่ามสุลมิ	ซึง่คณุดารารายประเมนิสถานการณ์ของ

คนกลุ่มนี้ว่าเป็นกลุ่ม	“ชายขอบของชายขอบ”	ที่ถูกเลือกปฏิบัติ	การท�างาน

จ�ากัดอยู่ที่งาน	3D	คือ	งานสกปรก	(Dirty	job)	งานอันตราย	(Dangerous	

job)	และงานยาก	(Demanding	หรือ	Difficult	job)

	 “ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการสื่อสารหลากหลายช่องทางที่จะสามารถ

ตดิต่อส่ือสารกนัได้	เช่นกรณทีีก่ลุม่แรงงานเหล่านีถ้กูจบัอยูท่ี	่ตม.	(ส�านกังาน

ต�ารวจตรวจคนเข้าเมอืง)	กส็ามารถบอกกบัญาตพิีน้่องของตนเองได้ทนัท	ีจงึ

ท�าให้การท�างานของทางมูลนิธิกับ	ตม.	ค่อยๆ	ลดลง	เราเห็นปัญหาที่อยู่	ใน

พืน้ทีช่มุชนมากยิง่ขึน้	โดยเข้ามาท�างานกบักลุม่ชาวพม่ามสุลมิ	ซึง่เรามองว่า

กลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มคน	“ชายขอบของชายขอบ”	ที่อยู่ในพื้นที่	จึงกลายเป็นกลุ่ม

เป้าหมายหลักท่ีมูลนิธิท�างานร่วม	 และเดิมทีในพื้นท่ีชุมชนมีการบังคับเด็ก

และผู้หญิงไปขายพวงมาลัยหรือขายของในกรุงเทพฯ	 แล้วยังมีกลุ่มเด็กหรือ

ผู้หญิงที่เราช่วยจากกรุงเทพฯ	 แล้วพากลับมาส่งยังชุมชนเดิม	 ท�าให้มูลนิธ ิ
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ค้นหาว่าท�าไมชมุชนถงึส่งเด็กไปขายพวงมาลัยหรือไปเป็นขอทาน	จึงค้นพบว่า 

มีเรื่องของศาสนา	และเรื่องความไม่เท่าเทียม	ซึ่งการสมัครงานยาก	ถ้าไม่ใช่ 

ร้านขายของท่ีเป็นของชาวมสุลมิ	หรอืไม่กต้็องท�างานหนกัอยูใ่นตลาด	มลูนธิิ

จึงได้ท�างานกับชุมชน	เข้ามาท�างานในแม่สอดประมาณ	6	ปีแล้ว”

			แนวคิดในกำรท�ำงำน	

 

	 การท�างานของมลูนธิผิูห้ญงิกบัชุมชนพม่ามสุลมิในพืน้ทีอ่�าเภอแม่สอด	

ให้ความส�าคัญกบัการจดักจิกรรมเสริมพลงั	(Empowerment)	ให้กับกลุม่เดก็

และผู้หญิง	 การท�างานร่วมกับผู้น�าชุมชน	 ในระยะแรกเน้นท�างานกับชุมชน

พม่าโดยยังไม่ได้เชื่อมโยงกับชุมชนไทย

	 “แรกเริม่ทีม่ลูนธิทิ�างานร่วมคือท�างานร่วมกบัชมุชนมสุลมิ	และยงัไม่ได้

ท�างานร่วมกับชุมชนที่เป็นคนไทย	ท�างานกับครอบครัวเด็ก	และท�าให้ไปพบ

กับผู้น�าชุมชนซึ่งมีทั้งแบบผู้น�าโดยธรรมชาติ		และผู้น�าที่เป็นทางการ	มูลนิธิ

เลยเข้าไปสนับสนุนและผลักดันให้มีการสร้างผู้น�าท่ีเป็นแกนน�าผู้หญิงด้วย 

การเสรมิพลงั	ท�ากจิกรรม	Day	care	ให้กบัเด็กทีอ่ยูใ่นชมุชน	เพือ่ให้ผู้ปกครอง

ของเด็กๆ	 เหล่านั้นได้มีเวลาไปท�างาน	 หรือมีคอร์สปรับพื้นฐานให้กับเด็ก 

ที่มีอายุมากกว่า”

	 อย่างไรก็ตาม	เมื่อท�างานไปได้ระยะหนึ่งพบว่าปัญหาความรุนแรงใน 

ผู้หญิงและเด็กเกิดขึ้นทั้งในชุมชนไทยมุสลิมและชุมชนพม่ามุสลิม	 แนวทาง

การด�าเนนิงานจงึเพิม่มติศิาสนาเข้ามา	โดยการค้นคว้าหาข้อมลูควบคูไ่ปกบั

การท�างานร่วมกับผู้น�าทางศาสนาอิสลาม

	 “หลงัจากนัน้มลูนธิผิูห้ญงิเองเร่ิมมองเหน็ปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัผูห้ญงิเพิม่

มากขึน้	มองไปท่ีปัญหาความรนุแรงในครอบครวัของชาวมสุลมิ	เหตเุพราะว่า

ผู้หญงิไม่เข้าใจถงึสทิธขิองตนเอง	เชือ่ว่าสามสีามารถทบุตีภรรยาเพือ่สัง่สอน

ได้	 คนที่เป็นภรรยาเชื่อและยอมรับการทุบตีนั้น	 ทางมูลนิธิจึงได้เริ่มท�างาน
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กบักลุม่ผูห้ญงิชาวมสุลมิอย่างจรงิจงั	โดยการเข้าไปพดูคยุกบัผูน้�าทางชมุชน

หรือผู้น�าทางศาสนาของพื้นที่ที่เป็นคนไทย	 ประธานกลางของมุสลิมประจ�า

จังหวัด	 เริ่มสอบถามและค้นหาข้อมูลเรื่องของหลักศาสนาว่า	 จริงหรือไม่ท่ี

สามีสามารถทุบตีภรรยาเพื่อสั่งสอนได้	 ปรากฏว่าไม่ใช่	 ซึ่งกลุ่มผู้น�าศาสนา

ในเขตพื้นที่ก็ได้รับรู้และอยากที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้	 จึงมีการได้พูดคุยกัน

ระหว่างมลูนธิแิละผูน้�าทางศาสนาว่าการใช้ความรนุแรงในครอบครวันัน้เป็น

เรื่องที่ผิดพลาด	และการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จะเป็นหน้าที่ของโต๊ะอิหม่าม”	

	 กล่าวโดยสรปุ	แนวคดิในการท�างานในประเดน็ชมุชนแรงงานข้ามชาติ

ของมลูนธิผิูห้ญงิ	จึงมพีฒันาการตัง้แต่การเสริมพลังกบักลุม่เป้าหมายโดยตรง	

คือ	กลุ่มผู้หญิงในชุมชนพม่ามุสลิม	และขยายมาสู่ชุมชนไทยมุสลิม	ซึ่งหลัง 

จากด�าเนินการมาได้ระยะหนึ่ง	 ก็ได้ค้นพบว่าการด�าเนินการต้องการการมี 

ส่วนร่วมทั้งจากผู้น�าชุมชนทั้งชุมชนไทย	 และชุมชนพม่าท่ีเชื่อมโยงกันอยู่

ด้วยศาสนาอิสลาม	และที่ส�าคัญต้องเปิดพื้นที่ให้กับผู้น�าทางศาสนาเข้ามามี 

ส่วนร่วมและเป็นกลไกส�าคัญในการแก้ปัญหาเหล่านี้	

   วิธีท�ำงำน 

 

	 การด�าเนนิงานในพืน้ทีแ่ม่สอดของมลูนธิผิูห้ญงิ	แบ่งได้	3	ลกัษณะ	คอื	

1.	จัดกระบวนการเสริมพลัง	(Empowerment)	และสร้างอาสาสมัคร	2.	ตั้ง

กลไกการท�างานร่วม	3.	สร้างเครือข่ายเช่ือมโยงภาครฐั	และภาคประชาสงัคม	

โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระท�าความรุนแรงในรูปแบบสหวิชาชีพ	โดย

วิธีท�างานแต่ละลักษณะมีรายละเอียดดังนี้

จัดกระบวนกำรเสริมพลัง	(Empowerment)	และสร้ำงอำสำสมัคร
	 ด�าเนนิการในรูปแบบของการจดักระบวนการเรยีนรูด้้วยเวทีพดูคยุ	และ

พัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับกลุ่มผู้หญิงในชุมชน	 เพื่อแก้ปัญหาความรุนแรง 
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ในครอบครวั	ในลกัษณะของการอบรมเคลือ่นที	่(Mobile	training)	โดยด�าเนิน

การใน	5	ชมุชนในพืน้ทีแ่ม่สอด	โดยก�าหนดเป้าหมายว่าจะสร้างแกนน�าอาสา

สมัครชุมชนชุมชนละ	20	คน	รวม	100	คน	

	 การอบรมใน	1	หลักสูตร	แบ่งเป็น	5	ครั้ง	เน้นเรื่องสถานการณ์ความ

รนุแรงในครอบครวั	หลกัศาสนา	ผูท้ีผ่่านหลกัสตูรนีแ้ล้วจะมกีารคดัเลอืกแกนน�า	 

ชุมชนละ	 3	 คน	 มาอบรมหลักสูตรอาสาสมัครที่ช่วยเหลือและให้ค�าปรึกษา	 

(Couselling)	ผู้ที่ถูกกระท�าความรุนแรง	 เช่น	การรับฟัง	การเก็บข้อมูล	ใน 

ภาพรวมของอาสาสมคัรส่วนมากเป็นผูห้ญงิทีแ่ต่งงานแล้ว	อายุระหว่าง	20-50	ปี	 

และในกรณีที่เป็นชาวเมียนมาร์พบว่าส่วนมากอยู่ในไทยมามากกว่า	15	ปี	

	 “มูลนิธิเข้าไปให้ความรู้	 สร้างเป็นหลักสูตร	 และสร้างเวทีชวนพูดคุย

เรื่องของผู้หญิงเรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง	 ความเช่ือเรื่องหญิงชาย	

เรื่องศาสนาประมาณ	5-6	ครั้ง	ต่อมามีการคัดเลือกแกนน�าเพื่อเป็นตัวแทน

ของชุมชน	 มาอบรมเข้มข้นเพื่อให้เป็นอาสาสมัครของมูลนิธิต่อไป	 เราจะมี

หลักสูตรสร้างให้เขากล้าเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้หญิงในชุมชนได้	 หรือว่า

เป็นตัวแทนของมูลนิธิเพื่อรับเรื่องราวบางเรื่องที่สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะ

หน้าได้	 ถือว่าเป็นตัวแทนของมูลนิธิในการรับเรื่องราวและส่งต่อเรื่องราวให้

กับมูลนิธิได้อีกทอด”
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	 นอกจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้หญิงในชุมชนแล้ว	 ทาง

มูลนิธิผู้หญิงเห็นความส�าคัญของกลุ่มเด็กและเยาวชนผู้หญิงในกลุ่มของ

แรงงานข้ามชาติ	 จึงเริ่มพัฒนาหลักสูตรให้กับกลุ ่มน้ีมาเป็นระยะเวลา

ประมาณ	1	ปี	คุณดารารายเล่าถึงแนวคิดของการจัดกระบวนการเรียนรู้นี้ว่า

	 “กลุ่มแรงงานข้ามชาติเหล่านี้มีการเคลื่อนย้ายตนเองตลอด	บางกลุ่ม

ลงหลกัปักฐานอยูท่ี่นีแ่ล้ว	เพราะฉะนัน้การทีเ่ราจะสร้างกลุม่ผู้หญงิอาสาสมคัร

ก็ต้องมาจากเด็กๆ	เหล่านี้เราจึงสอดแทรกข้อมูลเข้าไป	เช่น	การเป็นผู้น�าใน

อนาคต	 ให้ผู้ใหญ่ได้เห็นว่าพวกเขามีศักยภาพ	การด�าเนินงานของเราอยู่ใน

ขั้นการจัดอบรม	 เสริมศักยภาพ	อีกประมาณ	2-3	 เดือน	จะให้เขาได้แสดง

ศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น”

	 กลุ่มเด็กผู้หญิงที่เข้าร่วมกระบวนการเสริมพลัง	 (Empowerment)	

อายุระหว่าง	 11-13	 ปี	 เนื้อหาในหลักสูตรประกอบไปด้วยการสร้างทักษะ

การใช้ชีวิต	การปรับเปลี่ยนวิธีคิด	(Mindset)	ให้มั่นใจในตนเองจากกิจกรรม	 

ฝึกเขียน	ฝึกพูด	วาดรูป	ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้จะแทรกเนื้อหาการป้องกัน

ความรุนแรงและการล่วงละเมิดทางเพศ	 โดยด�าเนินงานทั้งในโรงเรียนไทย	

ศูนย์การเรียนเด็กย้ายถิ่นข้ามชาติ	 (Migrant	 school)	 และโรงเรียนสอน

ศาสนาซึ่งที่แม่สอดเปิดสอนเฉพาะช่วงเย็น	

ตั้งกลไกกำรท�ำงำนร่วม

	 มูลนิธิผู้หญิงท�างานร่วมกับผู้น�าชุมชนไทย	 ชุมชนพม่า	 อิหม่าม	 และ

ประธานคณะกรรมการอสิลามประจ�าจงัหวัด	โดยน�าหลกัศาสนาความเชือ่มา

พูดคุยเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหา	เช่น	ความรุนแรงในครอบครัว	จนกระทั่ง

ทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกัน	 และน�าไปสู่การใช้หลักศาสนามาแก้ปัญหา	 ซึ่ง 

ขั้นตอนนี้ต ้องใช ้ เวลาในการสร ้างความเข ้าใจร ่วมกัน	 โดยอาศัย 

ชดุประสบการณ์ของทางมลูนธิทิีเ่คยท�างานเร่ืองปัญหาความรนุแรงของผู้หญงิ
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ในภาคใต้	ร่วมกบั	ผศ.ดร.สชุาต ิเศรษฐมาลนิ ีจากสถาบนัศาสนา	วฒันธรรม

และสนัตภิาพ	มหาวิทยาลัยพายพั	และกรรมการกลางอสิลามแห่งประเทศไทย	

ซึง่เป็นนกัวชิาการมุสลมิทีไ่ด้รบัการยอมรบั	และมปีระสบการณ์ในการท�างาน

ใน	 3	 จังหวัดชายแดนภาคใต้	 มาช่วยพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้น�าทาง

ศาสนา	จนกระทั่งน�าไปสู่การตั้งกลไกการท�างานในรูปแบบคณะกรรมการที่

ประกอบไปด้วย	ผู้แทนศาสนา	ผู้น�าชุมชน	อิหม่าม	กรรมการมัสยิด	ผู้แทน

คนไทย	 โดยให้มีสัดส่วนของผู้หญิงและผู้ชายที่ใกล้เคียงกัน	 และจัดท�าแนว

ปฏิบัติท่ีอิงกับหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน	 เช่น	 การรับฟังผู้หญิง	

การมีมาตรการควบคุมเมื่อเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	 จากเบาไป

หาหนัก	ตั้งแต่การไปเยี่ยมบ้าน	ท�าข้อตกลง	หย่า	และแจ้งความด�าเนินคดี	

	 “เนื่องจากเรื่องของศาสนากับเรื่องผู้หญิงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน	 เดิม

ทางมูลนิธิเคยท�างานกับผู้หญิงภาคใต้เรื่องความรุนแรง	 จึงได้เริ่มจากเชิญ 

อาจารย์สุชาติ	(ผศ.ดร.สุชาติ	เศรษฐมาลินี)	เข้ามาพบปะพูดคุย	และอธิบาย

ท�าความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาอิสลามให้ถูกต้อง	 ชักชวนกลุ่มผู้น�าท้ังหญิง

และชายเข้ามาร่วมรับฟัง	 หลังจากนั้นก็พยายามรวบรวมคนท่ีเห็นด้วย 

มาสร้างเป็นข้อสรุปเป็นรูปธรรม	 และได้มีการน�ากรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น

จริงเข้ามาสร้างกระบวนการให้ได้รับรู้ว่ามีปัญหาเหล่านี้ในเขตพื้นที่และ 

จะช่วยกันแก้ไขอย่างไร	และชวนให้ผู้น�าเหล่านี้ไปพบปะพูดคุยกับเคส”

	 การสร้างกลไกการแก้ปัญหาความรุนแรงร่วมกับผู้น�าทางศาสนา	 ยัง

รวมถงึการทีม่ลูนธิส่ิงเสรมิให้ทางผูน้�าศาสนาสอดแทรกแนวคดิการลดความ

รุนแรงในครอบครัวไปในการสื่อสารในชีวิตประจ�าวัน	 เนื่องจากในมิติความ

สัมพันธ์ทางสังคมที่เช่ือมร้อยกันไว้ด้วยเร่ืองศาสนาน้ัน	 อิหม่ามเป็นผู้ท่ีมี

บทบาทส�าคัญที่ท�าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติ

	 “มผีูห้ญงิทีเ่ข้าร่วมอบรมกบัทางมลูนธิ	ิบอกให้เราไปบอกสามเีขาหน่อย

ว่าห้ามทุบตีภรรยา	 ทางมูลนิธิเลยคิดหาทางว่าจะท�าอย่างไรให้กลุ่มผู้ชาย 

เหน็ว่าทบุตภีรรยาเป็นสิง่ทีไ่ม่ถกูต้อง	ทางมลูนธิมิองว่าโต๊ะอหิม่ามเป็นตวัแปร
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ส�าคัญ	 เราจะไม่เข้าไปพูดโดยตรงกับกลุ่มผู้ชายว่าอย่าทุบตีภรรยา	 แต่ทาง

เราจะส่งเสริมให้โต๊ะอิหม่ามหรือผู้น�าศาสนาสอดแทรกเรื่องราวเหล่านี้ใน

ชีวิตประจ�าวันของผู้ชายกลุ่มนี้	 โดยอาจใช้หลักอิสลามเชิงบวกเข้าไปพูดคุย

และสอดแทรก”

 

	 การด�าเนินการเพื่อลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวผ่านกลไกผู้น�า

ทางศาสนา	ทางมลูนธิผิูห้ญงิมแีผนทีจ่ะจดัท�าเป็นแนวปฏบิตัใินการช่วยเหลอื	

และคุ้มครองผู้หญิงที่ถูกกระท�าความรุนแรง	 และล่วงละเมิดทางเพศ	 ซึ่งจะ

พัฒนาเป็นโมเดลเพื่อน�าเสนอกับทางส�านักจุฬาราชมนตรี	 เพื่อขยายผลการ

ด�าเนินงานต่อไป	

สร้ำงเครือข่ำยเชื่อมโยงภำครัฐ	และภำคประชำสังคม

	 มูลนิธิยังมีการท�างานเครือข่ายเชื่อมโยงกับภาครัฐ	 และภาคประชา

สงัคม	โดยเฉพาะการช่วยเหลอืผูท้ีถ่กูกระท�าความรุนแรงในรปูแบบสหวชิาชพี	

การประสานกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม	 (OSCC)	 ของโรงพยาบาลในพื้นที	่ 

ซึง่งานช่วยเหลือนีถ้อืเป็นงานส�าคญัและมคีวามละเอยีดอ่อน	ซึง่คณุดาราราย

เล่าว่าเมื่อมีกรณีเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิจะด�าเนินการในส่วนนี้ก่อนทันที

	 “งานช่วยเหลือผูห้ญิงและเด็ก	ท�าร่วมกนักบัเครอืข่ายประชาสงัคม	และ

หน่วยงานภาครัฐ	งานเคสเป็นงานละเอียดอ่อนและเป็นงานเฉพาะกิจ	เมื่อไร

ที่มีเคสเข้ามาที่มูลนิธิ	ทางคนที่ท�างานประจ�าอยู่นั้นก็จ�าเป็นจะต้องหยุดงาน 

อื่นๆ	เพื่อมาท�าเคสก่อนทันที”

	 ในส่วนของการท�างานร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม	 (OSCC)	 ทาง

มูลนิธิผู้หญิงจะท�างานในลักษณะหนุนเสริมงานกันในประเด็นความรุนแรง

ในครอบครัว	 โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคม	 (OSCC)	 ท�างานด้านการต้ังรับกับ

ปัญหาท่ีเกิดขึ้น	 เช่น	 เด็กผู้หญิงที่ถูกคุกคามทางเพศ	 ในขณะที่ทางมูลนิธ ิ

ผู้หญิงท�างานด้านการเฝ้าระวังป้องกันหรือการไปติดตามผลหลังจากที่ได้รับ

การช่วยเหลือ
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	 ในภาพรวมวิธีการท�างานของมูลนิธิผู้หญิงในพื้นที่แม่สอดจึงเน้นที่น�า

ประเดน็ปัญหา	คือ	ความรุนแรงในครอบครัวเป็นแกนหลกั	และท�างานร่วมกับ 

ชุมชนทั้งชุมชนไทยและชุมชนของแรงงานข้ามชาติ	 และในขณะเดียวกัน 

ก็ท�างานเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนทั้งผู้น�าทางศาสนา	ภาครัฐ	และภาคประชา

สังคม	 โดยวิธีการท�างานปรับเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขของคนแต่ละกลุ่ม	 เช่น	

กลุ่มเด็กและกลุ่มผู้หญิงที่เน้นการสร้างความมั่นใจ	 การเสริมพลัง	 กลุ่ม

ผู้น�าศาสนาท่ีเน้นการสร้างความไว้วางใจ	 และการให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 

เครอืข่ายภาครฐั	และภาคประชาสงัคมทีเ่น้นการท�างานหนนุเสรมิซึง่กนัและกนั

(ซ้าย)	คุณดาราราย	รักษาสิริพงศ์	ผู้ประสานงานโครงการ	มูลนิธิผู้หญิง	

			จุดแข็ง

 

	 จุดแข็งในการท�างานของมูลนิธิผู้หญิงในมุมมองของคุณดาราราย	คือ	

เริม่จากการท�างานกบักลุม่ผูป้ระสบปัญหาและต่อยอดขึน้ไป	เปลีย่นจากการ

ช่วยเหลอืมาเป็นการหาแนวทางแก้ไขร่วมกนั	การใช้ปัญหาร่วมมาเชือ่มโยงให้
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เกิดการท�างานร่วมกันของคนที่หลากหลายทั้งในด้านศาสนาและวัฒนธรรม	

ซ่ึงการเริม่งานจากสถานการณ์ปัญหาจริง	มกีารวิเคราะห์แก้ไขปัญหารอบด้าน	 

ใช้งานข้อมูลงานวิชาการเป็นตัวขับเคลื่อน	 ตามทิศทางการพัฒนามูลนิธ ิ

ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรด้านความรู้	 (Knowledge	 based	 organization)	 

ส่งผลให้การท�างานเกิดผลเป็นรูปธรรม	

	 “ถ้าพูดถึงเรื่องจุดแข็งของมูลนิธินั้นจะเห็นได้ว่าการท�างานของมูลนิธิ

เราเริ่มต้นจากด้านล่าง	 นั่นคือเริ่มต้นที่พื้นที่ปัญหาโดยตรงแล้วค่อยต่อยอด	

เพราะฉะนัน้เราจงึมฐีานด้านข้อมลู	แต่ว่าการท�างานแบบนีม้นัอาจจะช้าหน่อย	 

แต่เมื่อเริ่มท�างานแล้ว	งานที่ท�าค่อนข้างจะออกมาได้ดี”

			ควำมท้ำทำย

 

	 คุณดารารายมองความท้าทายในการท�างานว่า	 เช่ือมโยงกับลักษณะ

ของแรงงานข้ามชาติที่มีการเคลื่อนย้ายตลอดเวลา	 ในขณะที่การท�างาน 

ร่วมกบัเด็กและผูห้ญงิโดยเฉพาะในกลุม่ทีถ่กูกระท�าความรนุแรงต้องใช้เวลา

ทั้งในแง่ของกระบวนการยุติธรรม	และกระบวนการเยียวยา

	 “ท�างานในด้านของผูห้ญงิ	มปัีญหาและอปุสรรคเยอะมาก	เพราะเรือ่ง

การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เรื่องง่าย	ไม่ได้ช่วยให้เคสที่มีปัญหาจบ

ภายในหนึ่งอาทิตย์	 บางเคสหนึ่งปียังไม่จบกระบวนการช่วยเหลือ	 บางเคส

อาจถึงสองปี	 เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราไม่สามารถควบคุมกระบวนการท�างาน

ได้เลย	 โดยเฉพาะการท�างานกับเด็กหรือกลุ่มผู้หญิงที่เป็นแรงงานข้ามชาต ิ

ที่ไม่ได้มีความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่	 ต้องย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆ	 ส่งผล 

กระทบว่าเราจะติดตามเคสอย่างไร	ซึ่งท�าให้การท�างานยากยิ่งขึ้น”

	 ประเด็นท้าทายอีกเร่ือง	 คือมุมมองของคนในสังคมไทยบางกลุ่มท่ี 

ตัง้ค�าถามต่อการท�างานของมลูนธิผิูห้ญงิว่า	ท�าไมจงึไปช่วยแรงงานข้ามชาติ 
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แทนที่จะช่วยคนไทย	 ซึ่งทางมูลนิธิพยายามท�าให้เห็นว่างานท่ีท�าในเรื่อง 

การยุตคิวามรนุแรงในครอบครัว ไม่ว่าท�าในกลุม่คนไทยหรอืแรงงานข้ามชาติ

ก็ล้วนเกิดประโยชน์กับทุกคน

	 “เดิมท่ีมลูนธิผิูห้ญงิเข้ามาท�างานในแม่สอดใหม่ๆ	กโ็ดนทางคนไทยว่า

กลับมาเหมือนกัน	ว่าไม่ให้การช่วยเหลือ	ช่วยแต่ชาวพม่า	ซึ่งมูลนิธิเราเองก็

แสดงให้เหน็แล้วว่าสิง่ทีก่�าลงัด�าเนนิการอยูน่ัน้สามารถช่วยเหลอืได้ทัง้คนไทย

และพม่าและมีประโยชน์กับทุกคน	 พอมูลนิธิได้เข้ามาท�างานกับชุมชนก็เริ่ม 

มีเคสที่เป็นคนไทยเข้ามา	 ซึ่งท�าให้เห็นว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

เหล่านี้	เกิดขึ้นกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศ”

 

			ควำมส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

 

	 ความส�าเร็จในการด�าเนินงานแบ่งได้	3	ระดับ	คือ	

ระดับบุคคล 

	 เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของผู้น�าทางศาสนาที่เข้าใจปัญหาความ

รนุแรงในครอบครวัมากข้ึน	ตระหนกัว่าเป็นปัญหาทีต้่องแก้ไข	และเปิดโอกาส

ให้เกดิการท�างานร่วมกนัระหว่างคนไทยและเมยีนมาร์	ขณะทีผู่ห้ญงิและเดก็

ที่เข้าร่วมกระบวนการเสริมพลัง	เริ่มมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น	
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	 “เรามองว่าขณะนีเ้ป็นความส�าเรจ็เพยีงเลก็ๆ	เราเหน็การเปลีย่นแปลง

ของเด็กท่ีเราท�างานด้วยและผู ้น�าด้านศาสนาเองก็เช่นกัน	 เป็นการ

เปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราได้ร่วมท�ากิจกรรมด้วยกันมา	 ด้านผู้น�าศาสนามี

ความเข้าใจและมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกัน	 ไม่ว่าจะเป็นคนไทย	

คนพม่าและกม็เีป้าหมายเดียวกนัในการแก้ไขปัญหา	ในส่วนของผู้หญงิ	(ความ

เปลี่ยนแปลง)	อาจจะค่อนข้างช้า	ส่วนกลุ่มเด็กหญิงจะเห็นได้ชัดเจนกว่า”

ระดับชุมชน 

	 กลไกการท�างานร่วมในรูปแบบคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วย	 

ผู้แทนศาสนา	ผูน้�าชมุชน	อหิม่าม	กรรมการมสัยดิ	ผูแ้ทนคนไทยทีท่างมลูนธิิ

ผู้หญงิสนบัสนนุให้เกดิข้ึนนัน้	มบีทบาทส�าคญัในการแก้ปัญหาความรนุแรงใน 

ครอบครัว	 และเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐ	 ซึ่งทางมูลนิธิยังคงพยายาม 

ผลกัดนัให้กลไกนีม้กีารด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	และตัง้เป้าหมายว่าจะยกระดบั 

ให้กลายเป็นคณะท�างานกลาง	 ภายใต้การรับรองของคณะกรรมการกลาง

อสิลามจงัหวดั	หรอืเป็นคณะท�างานของมสัยดิกลางในระดบัจงัหวดั	เพือ่เป็น 

การรับรองว่าทุกภาคส่วนได้ยอมรับและให้ความส�าคัญกับประเด็นปัญหานี้

	 “ในระดับของชุมชนเกิดเป็นคณะท�างานขึ้น	 และเป็นกลไกที่เกิดขึ้น

และเป็นท่ีรบัรูภ้ายในชมุชนว่ามคีนทีท่�างานเพือ่ช่วยเหลอืผูห้ญงิและเดก็พม่า

มุสลิมอยู่ในชุมชนด้วย	อย่างน้อยก็มีบทบาท	 หน้าที่	 และมีการยอมรับใน

หน่วยงานรัฐ	 และมูลนิธิเองก็พยายามผลักดันให้เป็นการท�างานท่ีต่อเน่ือง

และเป็นกลไกที่ถาวร”

ระดับประเทศ 

	 ประเดน็ส�าคญัทีม่ลูนธิผิูห้ญงิยงัคงผลกัดนัและสือ่สารกับรฐับาลอย่าง

ต่อเนื่อง	 คือ	 นโยบายคุ้มครองผู้หญิงและเด็กที่ครอบคลุมถึงคนต่างชาติใน

กลุ่มที่มาในรูปแบบนักท่องเที่ยว	 หรือการเข้ามาท�างานทั้งในรูปแบบของ 

การเป็นแรงงานหรือการประกอบธุรกิจ
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	 “มลูนธิพิยายามทีจ่ะชเูรือ่งนโยบายการคุม้ครองผูห้ญงิและเดก็	ทีต้่อง

คิดถึงกลุม่เฉพาะที่เป็นชาวต่างชาติดว้ย	ไม่วา่จะเป็นกลุ่มแรงงาน	กลุ่มที่เขา้

มาท่องเทีย่ว	หรอืกลุม่ทีเ่ป็นนกัธรุกจิ	ทกุกลุม่	ทกุคนจะต้องมนีโยบายท่ีรองรบั

ด้วย	ทางมูลนิธิพยายามชี้และสะท้อนกับรัฐตลอดมา”	

   สิ่งที่ได้เรียนรู้

 

เข้ำใจควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของกลุ่มคนที่ท�ำงำนด้วย	และท�ำงำนบนฐำนควำมรู้

	 คุณดารารายสะท้อนถึงสิ่งที่เรียนรู้ในการท�างานในประเด็นน้ีว่าต้อง

เข้าใจความหลากหลายของกลุ่มคนที่ท�างานด้วย	 ซึ่งความเข้าใจจะท�าให้

ออกแบบวิธีการท�างานได้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย	 และการท�างานที่

เกี่ยวข้องกับประเด็นศาสนาซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน	 มีความจ�าเป็นท่ีต้อง 

ศกึษาเรยีนรูห้ลกัพ้ืนฐานของศาสนา	ซึง่ทัง้การท�าความเข้าใจความหลากหลาย 

ของกลุ่มเป้าหมายและค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นกระบวนการที่ส�าคัญ

ของการท�างาน	และสร้างความไว้วางใจกับกลุ่มคนที่ท�างานร่วมกัน

	 “ปัจจุบันการท�างานกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงชายขอบ	 ซึ่งที่ผ่านมา 

เคยท�างานกบักลุ่มเป้าหมายทีห่ลากหลายมาก	และวธิกีารด�าเนนิงานกบักลุม่ 

เป้าหมายมีความแตกต่างกัน	 เช่น	 การท�างานกับชุมชนที่เป็นมุสลิมนั้นก็ได้

บทเรียนหลายอย่างจากชาวมุสลิม	และการที่เราจะเข้าไปท�างาน	หรือเข้าไป

พูดคุยกับชุมชน	 กับผู้คนที่เป็นมุสลิมเราจ�าเป็นต้องศึกษาอย่างมาก	 จ�าเป็น

จะต้องรู้หลักพื้นฐานของหลักศาสนา	 หรือการปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นท่ี	 ถึง

จะสร้างความไว้วางใจกันได้	และนี่ถือว่าเป็นความส�าเร็จอีกอย่างที่ท�าให้เรา

ภูมิใจ	คือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างชุมชนกับผู้น�าทางศาสนาได้”

กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ใส่ใจในรำยละเอียด

	 การจัดกระบวนการเรียนรู้กบัเดก็และผูห้ญงิในประเดน็ความรนุแรงใน

ครอบครวั	เป็นประเดน็ทีท้่าทายในการสร้างความเข้าใจให้กบักลุม่เป้าหมาย	
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การออกแบบกระบวนการเรยีนรูจ้งึจ�าเป็นต้องให้ความส�าคญักบัรายละเอยีด

ตัง้แต่การจดักลุ่มอบรมขนาดเลก็	เพือ่สนบัสนนุให้เกิดการพดูคยุแลกเปลีย่น

ในกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม	

	 “เมื่อเราเข้าไปสื่อสารสิ่งใดสิ่งหนึ่งกับเด็กแล้ว	เราจะต้องแน่ใจว่าเด็ก

กลุม่นัน้จะเข้าใจ	เขาเรียนรู้สิง่ทีเ่ราถ่ายทอดออกไป	เราต้องพยายามท�าให้เขา

ได้เรียนรู้ว่าต้องกล้าพูด	กล้าคิด	กล้าท�า	รวมไปถึงผู้หญิงเช่นกัน	ทางมูลนิธิ

พยายามย่อกลุ่มให้เล็กลงไปเรื่อยๆ”

	 การจัดกระบวนการเรียนรู้ยังใส่ใจรายละเอียดไปถึงการปรับรูปแบบ

อาหารว่างท่ีใช้ในการประชุมเปลีย่นจากขนมและเครือ่งดืม่มาเป็นการให้สิง่ที่

จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน	เช่น	น�้ามันพืช	ไข่	ปลากระป๋อง	ซึ่งการปรับเปลี่ยน

นี้เกิดจากการพูดคุยกันระหว่างทางมูลนิธิผู้หญิงและแรงงานผู้หญิง

	 “มลูนธิคิอยสังเกตว่าถ้า	(อาหารว่าง)	เป็นขนมและน�า้	เขาจะไม่ค่อยกนิ	 

ทางมูลนิธิจึงเข้าไปพูดคุยและตกลงกันว่าจะไม่มีการซื้อขนมหรือน�้า	 แต่จะ

เปลี่ยนเป็นสิ่งของจ�าเป็น	 เช่น	 ไข่	 น�้ามันพืช	 ปลากระป๋อง	 ผลที่ได้คือกลุ่ม

เป้าหมายท่ีเป็นแรงงานผู้หญิงชอบมาก	 สิ่งที่เขาได้สามารถท่ีจะช่วยเขาได้

ในบางส่วน	 เนื่องจากว่าบางคนที่เข้าร่วมประชุมจ�าเป็นต้องขาดงานหรือ 

ลางานมาต้องท�างานให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 ไม่เช่นนั้นผลที่ได้ 

ตอบกลับมาก็คือความนิ่งและเงียบ”

 เรื่องควำมปลอดภัยของผู้หญิงเป็นคุณค่ำร่วมกัน	คุณค่ำ

ร่วมกันคือกำรช่วยเหลือกันได้ทุกคนโดยไม่ยกเว้น 

	 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ใส่ใจในรายละเอียด	จึงเป็นวิธีการท�างาน

ที่ท�าให้มูลนิธิผู้หญิงได้เรียนรู้และเข้าใจกลุ่มเป้าหมายท่ีท�างานด้วย	 และใน
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ขณะเดียวกันความใส่ใจในรายละเอียดเช่นนี้	ได้เปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มแรงงาน

หญิงในการสื่อสารหรือสะท้อนกลับสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้	 ซึ่งเกิดผลดีต่อการ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้

			คุณธรรมกำรอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภำคอำเซียน

 

	 คุณดารารายมองว่า	 เรื่องคุณธรรมเชื่อมโยงกับเรื่องคุณค่าในการอยู่ 

ร่วมกนัของผู้คนในภมูภิาคอาเซยีนและงานทีท่�า	โดยเสนอว่าคณุค่าร่วมท่ีส�าคญั	 

คอืความปลอดภัยในชวิีตผูห้ญงิ	ซึง่เป็นประเดน็ทีท่กุคนสามารถช่วยเหลอืได้

	 “เนือ่งจากว่าทางมลูนธิแิละโครงการทีก่�าลงัด�าเนนิการอยูน่ัน้เป็นงาน

ที่ต้องช่วยผู้หญิงและเด็ก	ปรากฏว่ามีกลไกที่ช่วยได้ทั้งผู้หญิงไทยและผู้หญิง

พม่ามุสลิม	 ซึ่งเป็นปัญหาร่วม	 เป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้หญิงที่เป็น

คุณค่าร่วมกัน	 ซ่ึงการมองว่าเป็นคุณค่าร่วมกันนั้น	 คือการช่วยเหลือกันได้ 

ทุกคนโดยไม่ยกเว้น”

อ้างองิ
ดาราราย	รักษาสริิพงศ์	ผูป้ระสานงานโครงการ	มูลนธิผิูห้ญงิ	(สัมภาษณ์	15	มนีาคม	2561).
มลูนธิผิูห้ญงิ.	http://womenthai.org/.	(สบืค้นเม่ือ	17	กรกฎาคม	2561)
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‘ปกป้องและส่งเสริมสิทธิ	:	
คลินิกกฎหมำยแรงงำนแม่สอด’
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและกำรพัฒนำ

			แรงบันดำลใจ	/	พัฒนำกำรขององค์กร

 

	 มลูนธิเิพ่ือสทิธมินษุยชนและการพฒันา	(Human	Rights	and	Devel-

opment	Foundation:	HRDF)	จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	28	พฤศจิกายน	พ.ศ.2543	

โดยมุ่งเน้นงานในด้านการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน	 ประชาธิปไตย	

และสันติภาพ	 ด้วยการจัดการศึกษา	 ฝึกอบรม	 เผยแพร่	 ประชุม	 สัมมนา	

และให้ความช่วยเหลือหรือด�าเนินการด้านกฎหมาย	 โดยมีส�านักงานอยู่ใน

กรงุเทพฯ	ด�าเนนิกจิกรรมทีเ่น้นเร่ืองสิทธมินษุยชน	โดยยึดหลกั 5 ประการ คอื
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	 1.	เป็นองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด�าเนินงานของตนโดยอิสระ

	 2.	ไม่มีฐานะเป็นตัวแทน	 หรือปากเสียงเพื่อผลประโยชน์ของ 

ชนกลุม่ใดโดยเฉพาะ	หากปฏบัิตหิน้าทีเ่พือ่สิทธมินษุยชนท่ีมลีกัษณะเป็นสากล	 

แบ่งแยกไม่ได้	และพึ่งพา	ส่งเสริมซึ่งกันและกัน

	 3.	สทิธมินษุยชนนัน้ให้รวมถงึสทิธเิสรีภาพของประชาชน	สทิธทิางการ

เมือง	เศรษฐกิจ	สังคมและวัฒนธรรม	สิทธิประชาธิปไตย	สิทธิในสิ่งแวดล้อม	

สทิธขิองผูบ้รโิภค	สทิธใินการเลอืกตัง้ทีบ่ริสทุธิย์ตุธิรรม	สทิธใินเอกลกัษณ์และ

การปกครองตนเอง	 สิทธิมนุษยชนในการพัฒนา	 รวมท้ังสิทธิในการพัฒนา	

สิทธิในการเลือกด้านต่างๆ	และสิทธิของผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่างๆ	ทั้งที่ได้รับ

การรับรองโดยองค์การสหประชาชาติ	 หรือก�าหนดไว้ในกฎหมายระหว่าง

ประเทศ	ปฏิญญา	ค�าประกาศ	หรือจารีตประเพณีระหว่างประเทศ

	 4.	เป็นกลางทางการเมือง	กล่าวคือ	ไม่เป็นเครื่องมือเพื่อการแสวงหา

อ�านาจ	 หรือสนับสนุนพรรคการเมือง	 กลุ่มการเมือง	 หรือผลประโยชน์ฝ่าย

หนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะ

	 5.	ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาและสิทธิมนุษยชน

 วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ประกอบไปด้วย

	 1.	ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน	ประชาธิปไตยและสันติภาพ

	 2.	เสรมิสร้างมาตรฐานด้านสิทธมินษุยชน	ประชาธปิไตย	และสนัติภาพ	

และส่งเสริม	และด�าเนินการให้หลักการดังกล่าวได้รับการปฏิบัติ

	 3.	สนับสนุนการพัฒนาที่ส ่ ง เสริมและปกป ้องสิทธิมนุษยชน	

ประชาธิปไตยและสันติภาพ

	 4.	ส่งเสริมและคุ้มครองคุณภาพส่ิงแวดล้อม	 และการใช้ทรัพยากร 

ธรรมชาติอย่างยั่งยืน	และสิทธิของประชาชนในเรื่องดังกล่าว

	 5.	คุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและต่อต้านการแข่งขันอันไม่เป็นธรรม

ทางการค้า

	 6.	ประสานงานและร่วมมือกับบุคคลและองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน
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ต่างๆ	 ทั้งองค์กรหน่วยงานของรัฐและองค์การเอกชน	 เพื่อวัตถุประสงค์ 

ข้างต้น

	 7.	จัดให้มีการศึกษา	 ฝึกอบรม	 เผยแพร่	 ประชุม	 สัมมนา	 ประชุม

ทางวิชาการ	 ไต่สวน	 จัดท�ารายงานสถานการณ์	 สังเกตการณ์การเลือกต้ัง	

สังเกตการณ์การพิจารณาคดี	 ร้องเรียน	 ให้ความช่วยเหลือหรือด�าเนินการ

ด้านกฎหมายและอรรถคดีเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

	 8.	ด�าเนนิการเพือ่สาธารณประโยชน์	หรอืร่วมมอืกับองค์กรการกุศลอืน่ๆ

	 9.	ไม่ด�าเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด	

	 ปี	 พ.ศ.2548	 มูลนิธิได้ขยายการด�าเนินงานในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

เชื่อมโยงไปในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	หนึ่งในโครงการที่มูลนิธิด�าเนินการ	คือ	

คลนิกิกฎหมายแรงงานแม่สอด	(Labor	Law	Clinic)	อ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก	 

โดยมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาได้ร่วมกับคณะอนุกรรมการด้าน

สิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ	 ผู้ไร้สัญชาติด้านแรงงานข้ามชาติและผู้พลัดถิ่น	

สภาทนายความ	 โดยการสนับสนุนของศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ	

(American	Center	for	International	Labor	Solidarity:	ACLIS)	ตั้งคลินิก

กฎหมายแรงงานแม่สอด	(Labor	Law	Clinic)	ในเดือนกันยายน	2548	เพื่อ

ปกป้องสิทธิมนุษยชนในกลุ่มแรงงานทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติใน

อ�าเภอแม่สอด	และอ�าเภอใกล้เคียง	โดยมสี�านกังานอยู่ท่ีอ�าเภอแม่สอด	จังหวดั

ตาก	(มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา.	http://hrdfoundation.org/.	

สืบค้นเมื่อ	26	กรกฎาคม	2561)

 

			แนวคิดในกำรท�ำงำน

 

 คุณรวพีร ดอกไม้ ผูป้ระสานงานคลนิกิกฎหมายแรงงานแม่สอด	มลูนิธิ

เพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา	 เล่าถึงการท�างานในภาพรวมของคลินิก

กฎหมายแรงงานแม่สอด	ทีเ่น้นเร่ืองกฎหมายและสิทธขิองแรงงานข้ามชาติว่า
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	 “คลินิกกฎหมายคือการให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายของ

แรงงานข้ามชาต	ิไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแรงงาน	กฎหมายอาญา	กฎหมายแพ่ง	 

สิทธิของแรงงานที่ควรจะได้รับด้านกระบวนการของกฎหมาย	 หรือการขึ้น

ทะเบียนและทุกๆ	เรื่องที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ”

	 ส�าหรบัวตัถปุระสงค์การด�าเนนิงานของคลนิกิกฎหมายแรงงานแม่สอด	

ประกอบไปด้วย

	 1.	ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน

	 2.	ยกมาตรฐานสทิธมินษุยชนด้านแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาตใิน

อ�าเภอแม่สอด	และอ�าเภอใกล้เคียง

	 3.	ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่แรงงาน

	 4.	 เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย	 และสิทธิมนุษยชนด้าน

แรงงาน	 โดยการร่วมมือประสานงานกับภาคส่วนต่างๆ	 ท้ังรัฐและเอกชน	

(มลูนธิเิพือ่สทิธมินุษยชนและการพฒันา.	http://hrdfoundation.org/.	สบืค้น

เมื่อ	26	กรกฎาคม	2561)
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	 กล่าวได้ว่าแนวคิดในการด�าเนินงานของคลินิกกฎหมายแรงงาน

แม่สอดเป็นการขยายขอบข่ายของงานด้านสิทธิมนุษยชนมาสู่กลุ่มแรงงาน

ข้ามชาติ	 โดยเลือกด�าเนินการในพื้นที่รอยต่อของพรมแดนรัฐชาติอย่างเช่น

ในกรณีของอ�าเภอแม่สอด	

			วิธีท�ำงำน

 

	 การด�าเนินงานของคลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด	 แบ่งได้เป็น	 2	

ลกัษณะ	คอื	1.	ช่วยเหลอืด้านกฎหมาย	และส่งเสรมิการรวมกลุม่ของแรงงาน

ข้ามชาติ	2.	สื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างแรงงานข้ามชาติและเจ้าหน้าที่

ภาครัฐ

ช่วยเหลือด้ำนกฎหมำย	และส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของแรงงำนข้ำมชำติ

	 คุณรวีพร	อธิบายกระบวนการด�าเนินงานของคลินิกกฎหมายแรงงาน

แม่สอด	 ที่เป็นการด�าเนินงานควบคู่กันระหว่างการช่วยเหลือด้านกฎหมาย	

และงานส่งเสริมการรวมกลุ่มว่า

	 “เรามีกระบวนการลงพื้นที่	 เพื่อเข้าไปศึกษาและให้ความรู้แรงงาน	

และมีการรวมกลุ่มของแรงงาน	 มีการสร้างเสริมการรวมกลุ่มของแรงงาน	 

เพ่ือให้แรงงานมเีสยีงมากยิง่ขึน้	และมกีารท�างานร่วมกับ	CBO	(Community	

Based	Organization)	ในนามของเครือข่าย	และในนามองค์กร	ซึ่งการให้

ความรู้เราจะให้ทั้งในแง่กฎหมาย	การขึ้นทะเบียนแรงงาน	ปัญหา	(แรงงาน)	

ที่เขาพบเจอ”

	 งานให้ค�าปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านคดีความเป็นงานหลัก

ของคลินิกกฎหมายแรงงาน	แม่สอด	โดยบทบาทของคลินิกกฎหมาย	คือการ

ตดิต่อประสานงานทนายความ	โดยกลุม่แรงงานส่วนมากคอืแรงงานก่อสร้าง	

เกษตรกร	 และคนงานในโรงงานอุตสาหกรรม	 คุณรวีพร	 แบ่งกรณีของการ 

ช่วยเหลือเป็น	2	รูปแบบ	คือ	ชั้นศาลและการให้ค�าปรึกษา	
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	 “เราจะแบ่งออกเป็น	2	กรณี	คือ	1.	กรณีให้ค�าปรึกษา	กระบวนการ 

ไม่ได้ซบัซ้อน	เราจะช่วยให้ค�าปรึกษา	2.	กรณทีีต้่องขึน้ศาล	ต้องใช้ทนายความ

หรอืกระบวนการทางกฎหมายทีซ่บัซ้อน	เราจะช่วยประสานงาน	ช่วยตดิต่อให้	 

แล้วแต่กรณี”

	 ช่องทางการขอรับการช่วยเหลือด้านกฎหมายกับคลินิกกฎหมาย

แรงงานแม่สอด	 แบ่งเป็น	 3	 รูปแบบ	 คือ	 1.ผู้ขอรับความช่วยเหลือมาพบ

โดยตรง	 2.ทีมคลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอดลงท�างานในพื้นท่ีและพบกับ

กรณีที่ต้องการความช่วยเหลือ	3.CBO	ส่งมาให้ช่วยเหลือ

	 กระบวนการท�างานจะแยกผู้ประสบปัญหาเป็น	2	กลุ่ม	คือ	1.กลุ่มที่

มีเอกสาร	 2.กลุ่มที่ไม่มีเอกสาร	 โดยคลินิกกฎหมายจะช่วยเหลือและให้ค�า

แนะน�าในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงาน	การซื้อประกันสุขภาพ	แต่ถ้ามีกรณีที่

ซับซ้อน	ไม่สามารถช่วยเหลือได้	จะประสานองค์กรหรือหน่วยงานที่สามารถ

ช่วยเหลือได้รับไปด�าเนินการต่อ

 

	 งานสนบัสนนุการรวมกลุม่	คลนิกิกฎหมายแรงงานแม่สอด	เริม่พฒันา

งานส่วนนีม้าประมาณ	6-7	เดอืน	(ข้อมลูเมือ่วนัที	่14	มนีาคม	2561)	โดยลงพืน้ท่ี 

พูดคุยกับผู้น�าชุมชนแรงงานข้ามชาติ	กลุ่มภรรยาของแรงงานข้ามชาติ	เพื่อ

ท�าให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อเรียกร้องสิทธิของตนเอง	ซึ่งคุณรวีพร	มองว่าเป็น

งานท่ีท้าทาย	แต่เป็นวิธกีารท�างานทีย่ัง่ยนื	เพราะเป็นการสนบัสนนุให้เจ้าของ

ประเด็นปัญหาลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิและจัดการปัญหาด้วยตนเอง

	 “เป็นเรื่องยาก	 ที่เราจะไปบอกเขา	 (แรงงานข้ามชาติ)	 ว่าเขามีสิทธิ

อย่างไร	 ซึ่งในฐานะของเขารัฐมองว่าเป็นคนอื่นอยู่	 อยู่ดีๆ	 จะให้เขาลุกข้ึน

มาพูดในส่ิงท่ีเขาอยากจะพูด	 บางทีน�้าหนักอาจจะไม่มี	 หรือมีแต่อาจจะมี 

ไม่มากพอ	เพราะฉะนัน้สิง่หนึง่ทีเ่ขาท�าได้คอืผ่านองค์กร	แต่เราก็ได้สนบัสนนุ

ให้เขาเกิดการรวมกลุ่มขึ้นมา	 เพราะเรามองว่าเป็นการพัฒนาท่ีย่ังยืนกว่า	

เพราะกลุ่มแรงงานเป็นกลุ่มที่พร้อมที่จะช่วยเหลือกันเอง	 เราก�าลังพยายาม
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ด�าเนนิการอยู	่เริม่ได้	6-7	เดอืน	พยายามลงพืน้ทีพ่ดูคยุกบักลุม่ผูน้�าถงึเรือ่งสทิธ	ิ 

ให้เขารู้ความส�าคัญของการรวมกลุ่มว่าส�าคัญอย่างไร	 และเราพยายาม 

ลงทุกพื้นที่ของกลุ่มแรงงาน	 เพื่อค้นหาคนที่สนใจและอยากเป็นผู้น�าขึ้นมา	

ซึ่งชุมชนก็จะเป็นชุมชนแรงงานโดยตรง	 เช่น	 ในหมู่บ้านแรงงาน	 เน้นกลุ่ม

แรงงานผู้หญิงที่อยู่บ้าน	 กลุ่มลูกหลานหรือภรรยาของแรงงานหรือกลุ่มท่ี 

เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน”

สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงแรงงำนข้ำมชำติและเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐ

	 งานอกีด้านหนึง่ของคลินกิกฎหมายแรงงานแม่สอด	คอื	การสร้างความ

เข้าใจและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับแรงงาน 

ข้ามชาติ	 เช่น	 การประกันสังคม	 การขึ้นทะเบียนแรงงาน	 สิทธิสวัสดิการ

แรงงาน	ด้วยรูปแบบของการประชุม

	 “เราใช้วิธีการจัดประชุมสร้างความเข้าใจ	 โดยการให้ประเด็นส�าคัญ	

ให้เจ้าหน้าที่ได้พูด	และเราก็ให้ความรู้เขาไปในตัว	หรือไม่ก็น�าเสนอเคสผ่าน

วงประชุม	เช่น	ประเด็นประกันสังคม	ประเด็นการขึ้นทะเบียนแรงงาน”

	 ประเดน็ในการประชุมร่วมกนัระหว่างเจ้าหน้าทีร่ฐัและคลนิกิกฎหมาย

แรงงานแม่สอด	 ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ปัญหาในพื้นท่ี	 และประเด็นท่ีทาง

คลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอดผลักดัน	 เช่น	ปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงาน 

ข้ามชาติในกลุ่มมุสลิมที่ทางประเทศต้นทางยังไม่ให้การรับรอง	 ซึ่งส่งผล

กับการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย	 ซึ่งสถานการณ์ปัญหาน้ี 

เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม	พ.ศ.2561

	 “(ประเดน็ในการประชุม)	ข้ึนอยูก่บัว่าเจอปัญหาแล้วอยากผลกัดนัอะไร	

สามารถท�าได้สองแบบ	คือ	1.	การดูประเด็นปัญหา	ณ	เวลานั้น	ว่ามีประเด็น

ปัญหาอะไรส�าคญั	2.	ความยากง่ายของปัญหาและการด�าเนนิการแก้ไขปัญหา	

เราจับประเด็นปัญหานี้ขึ้นมาพูดคุย	เช่น	การขึ้นทะเบียนของแรงงานมุสลิม”
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	 บทบาทของคลินิกกฎหมาย	 จึงเปรียบเหมือนสื่อกลางในการสื่อสาร

สร้างความเข้าใจระหว่างแรงงานข้ามชาติและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐผ่านกลไก

การจัดประชุม	 ซ่ึงท�าให้ทางคลินิกกฎหมายต้องท�างานข้อมูลในพื้นท่ีอย่าง

เข้มข้นควบคู่ไปด้วย	 เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา	 หรือสถานการณ์ที่พบมา

น�าเสนอและเป็น	 “เสียงสะท้อน”	 ให้ภาครัฐทั้งในพื้นที่และจากส่วนกลางได้

เข้าใจสถานการณ์	

	 “เราเองต้องลงพื้นที่หาข้อมูล	 พูดคุยกับเครือข่ายทุกภาคส่วน	 และ

แน่นอนว่าเราต้องท�าการส�ารวจข้อมูล	 และเอาเสียงสะท้อนจากทางพื้นท่ี 

ขึ้นไปว่าปัญหาคืออะไร	 และอะไรคือผลกระทบที่จะตามมา	 เราท�างานกับ 

เจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ี	เราจงึต้องเอาประเดน็จากทางพืน้ทีข่ึน้ไป	เพือ่ให้ส่วนกลาง

ได้เห็น	ส่ิงท่ีเราท�าได้คอืท�าเสยีงสะท้อนจากชมุชนข้ึนไปให้หน่วยงานภาครฐั”

			จุดแข็ง

 

	 จุดแข็งในการท�างานของคลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอดในมุมมอง

ของคุณรวีพร	 คือ	 การสร้างช่องทางที่เชื่อมประสานในเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับ

แรงงานข้ามชาติ	 เช่น	 การขึ้นทะเบียนแรงงาน	 สิทธิของแรงงานข้ามชาติ

ในเรื่องประกันสังคม	 ค่าจ้าง	 ค่าแรง	 รวมถึงการผลักดันในเชิงยุทธศาสตร์ 

เกี่ยวกับสิทธิของแรงงานข้ามชาติ	

	 “เรามช่ีองทางในการเสนอนโยบายในเชงิพืน้ทีอ่อกไปทีเ่ด่นๆ	ในพืน้ที่

คือการขึ้นทะเบียนแรงงาน	 เพราะการขึ้นทะเบียนแรงงานนี้จะไปเชื่อมกับ

ประกันสังคมของแรงงานด้วย	อีกอย่างคือการละเมิดสิทธิในการท�างาน	การ

เสนอคือเราจะมองกรณีที่เป็นยุทธศาสตร์ที่สามารถขยายผลต่อไปได้	 โดย

หน่วยงานใหญ่ช่วยผลักดัน”
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			ควำมท้ำทำย

 

	 ในมุมมองของคุณรวีพรความท้าทายของงานไม่ได้อยู ่ที่กลุ ่มของ

แรงงานข้ามชาติ	 แต่อยู่ที่มุมมองทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ีท�างานใน

ประเด็นนี้	 ท�าให้ต้องพยายามพูดคุยกับภาครัฐ	 เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่รัฐ 

ในพื้นที่ด�าเนินการตามนโยบาย	

 

(กลาง)	คุณรวีพร	ดอกไม้	ผู้ประสานงานคลินิกกฎหมายแรงงานแม่สอด	
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา	

 

	 ในช่วงแรกเมือ่พบกบัสถานการณ์ทีห่น่วยงานในพืน้ทีไ่ม่ขบัเคลือ่นงาน	

ทางคลินิกกฎหมายใช้วิธีการสื่อสารไปยังหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง	เช่น	

การส่งจดหมายร้องเรียน	ต่อมาเมื่อมีการพูดคุยกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่	

จึงปรับรูปแบบการท�างานเป็นการรวบรวมประเด็นปัญหาในพื้นท่ี	 น�าเสนอ

และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน	 ซึ่งท�าได้ประสบความส�าเร็จกับบางหน่วยงาน	

ในขณะที่บางหน่วยงานยังคงต้องพยายามสื่อสารสร้างความเข้าใจต่อไป
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	 “เมื่อก่อน	 ถ้าหากไม่สนใจหรือละเลย	 เราใช้วิธีการส่งจดหมาย 

ร้องเรียนขึ้น	 ไปให้หน่วยงานกลางได้รับทราบ	 หรือทวงถามว่าเพราะเหตุใด

ในเขตพื้นที่ถึงไม่มีการด�าเนินงาน	 จนท�าให้หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่เข้ามา

พูดคุยว่าเพราะเหตุใดถึงไม่ชี้แจงกับเขาก่อน	เราจึงเสนอปัญหาให้ไป	เราเอง

พยายามศกึษาท้ังภายนอก	และการท�างานของเจ้าหน้าทีร่ฐัว่ามกีระบวนการ

ด�าเนินงาน	 อย่างไรก็ตาม	 ในบางหน่วยงานก็เข้าใจในการด�าเนินงานได้ด	ี

แต่บางหน่วยงานเรายังต้องไปท�าความเข้าใจ”

			ควำมส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

 

	 ความส�าเร็จของการด�าเนินงานในความคิดเห็นของคุณรวีพร	คือ	การ

สนับสนุนให้แรงงานข้ามชาติได้เข้าถึงสิทธิที่พึงได้รับตามหลักสิทธิมนุษยชน	 

ซึ่งสถานการณ์โดยรวมดีขึ้น	แต่ยังไม่สามารถประเมินระดับของความส�าเร็จ

ได้	 เนื่องจากการท�างานในประเด็นแรงงานข้ามชาติเป็นประเด็นท่ีมีความ

เปลี่ยนแปลงจากหลายปัจจัย	 เช่น	 แนวนโยบายของภาครัฐ	 วิถีชีวิตของ

แรงงานข้ามชาติที่มีการเคลื่อนย้ายตลอดเวลาเพื่อหาโอกาสในชีวิตที่ดีกว่า

	 “ยังไม่รู ้ว่าความส�าเร็จไปถึงระดับใด	 คงต้องดูความเปลี่ยนแปลง	 

ทั้งของรัฐด้วยนโยบาย	สถานการณ์ดีขึ้น	มีการด�าเนินงานมากขึ้น	ในมุมของ 

แรงงานมีการเคลื่อนย้ายตลอด	 เมื่อใดที่แม่สอดไม่ได้จ่ายเงินตามค่าแรง 

ขั้นต�่าให้	 หรือเมื่อใดที่เขาคิดว่าเคลื่อนย้ายแล้วดีกว่า	 เขาก็เคลื่อนย้ายออก

จากพื้นที่ทันที	วันนี้เข้าไปหาเคสเจอ	วันพรุ่งนี้อาจไม่เจอแล้วก็ได้	ไม่ต่างกับ

เราที่เคลื่อนย้ายหาสิ่งที่ดีกว่าอยู่ตลอด”

			สิ่งที่ได้เรียนรู้

 

	 คุณรวีพร	 สะท้อนว่าการท�างานในประเด็นสิทธิแรงงานข้ามชาต	ิ

เป็นประเด็นงานที่ตนเองสนใจมาอย่างต่อเนื่อง	 ต้ังแต่การเป็นอาสาสมัคร 
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ช่วยงานในประเด็นนี้ช ่วงที่ก�าลังศึกษาในมหาวิทยาลัย	 และมองว่า

ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่การเป็นอาสาสมัครในช่วงวัยเรียนมาสู่โลกของ

การท�างานในปัจจุบัน	คือการเรียนรู้

	 “เคยเป็นอาสาสมัคร	เคยท�ากิจกรรมจิตอาสามาก่อน	ตั้งแต่อยู่ปีหนึ่ง

แล้ว	ที่ท�างานนี้เพราะเราเคยท�ามา	ก็เลยอยากเรียนรู้มากขึ้น	อยากท�าเรื่อง

ผู้ลี้ภัยกับแรงงาน	 เห็นมุมของชีวิตที่เป็นแบบนี้มากขึ้น	 เริ่มมองเห็นความ 

ขัดแย้งในตัวเอง	 เราไม่ได้ท�างานเพื่องาน	 ไม่อยากท�างานเพื่อให้จบ	 แต่ 

หลังจากจบแล้วเราเห็นอะไรจากตรงนี้	 จะท�าอะไรได้ต่อ	 อย่างเช่นแรงงาน

มสุลิมท่ีไม่สามารถจดทะเบยีนได้	เราเหน็แล้วเรากท็นอยูเ่ฉยๆ	ไม่ได้	เริม่รูส้กึ 

ว่าท�าไมต้องไปสู้เพื่อสิ่งนี้	แต่ท้ายที่สุดถามตัวเองแล้ว	ก็ได้ค�าตอบว่าเรายังมี

ความสุขกับการสู้เพื่อสิ่งนี้	สู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง”

	 สิง่ท่ีได้เรยีนรูจ้ากชดุประสบการณ์ของคณุรวพีร	จงึเกิดขึน้ต้ังแต่การมี

ประสบการณ์ในงานอาสาสมคัร	ซึง่ได้สร้างความเปลีย่นแปลงในตนเอง	และ

ส่งผลมาถึงการเลือกท�างานที่สอดคล้องกับชุดคุณค่าในชีวิตท่ีต้องการสู้เพื่อ

สร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องสิทธิของแรงงานข้ามชาติ	

	 การด�าเนินงานในประเด็นที่มีความท้าทายมากมายแบบน้ี	 หัวใจท่ี

ท�าให้ขับเคลื่อนงานต่อไปได้คือความรักในสิ่งที่ท�า	(Passion)	ของคนท�างาน	

และในขณะเดียวกันวิธีการท�างานก็ไม่มีสูตรส�าเร็จ	 ต้องปรับเปลี่ยนไปตาม

สถานการณ์	โดยมีเป้าหมาย	คือเรื่องสิทธิของแรงงานเป็นตัวตั้ง

	 “ค่อนข้างจะชดัในตวัเองว่าอยากท�าเรือ่งนี	้ส่วนประสบการณ์ถอืว่าได้

เรียนรู้	 ความคาดหวังคือท�าอย่างเต็มที่	 ท�าไปแบบไม่มีสูตรส�าเร็จ	 ค่อนข้าง

จะชัดในตัวเองว่าเป้าหมายของเราคืออะไร	 งานของเราคือสิทธิของแรงงาน	

ซึ่งเป็นเรื่องที่พิเศษ	เป็นงานที่ท้าทาย	คิดว่าตราบใดที่มีแรงก็ท�าไป	Passion	

สงู	เป็นความฝันเมือ่สองปีทีแ่ล้ว	คอือยากให้คนขึน้ทะเบยีนแรงงาน	ผ่านการ

พสิจูน์สญัชาตใิห้ได้มากทีส่ดุ	เป็นเป้าหมายทีอ่ยากให้เขา	(แรงงานข้ามชาต)ิ	

เข้าถึงสิทธิ	ไม่ต้องอยู่แบบโดนรีดไถ”
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			คุณธรรมกำรอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภำคอำเซียน

 

	 คุณรวีพรตีความเรื่องคุณธรรมการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาค

อาเซียนเชื่อมโยงกับเร่ืองสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน	 ซึ่งมนุษย์ทุกคนควรมี	

และมุมมองที่มีต่อแรงงานข้ามชาติควร“มองคนให้เท่ากัน”	 ซึ่งการมองคนที่

เท่าเทียมกัน	โดยไม่เอาความแตกต่างทางเพศ	หรือชาติพันธุ์มาเป็นประเด็น

กีดกันการเข้าถึงสิทธิซึ่งก็คือหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย	

	 “การขึ้นทะเบียนแรงงานคือความพยายามของรัฐ	 ในการจัดการด้วย

ระบบเอกสารและระบบต่างๆ	 ที่พยายามจะควบคุมคนกลุ่มนี้	 แต่คนกลุ่มนี้	

(แรงงานข้ามชาติที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์สัญชาติ)	สิทธิที่จะเข้าถึงทรัพยากร

ต่างกันมากกับคนที่มีเอกสาร	เขาไม่มีสิทธิที่ควรจะมีตามหลักสิทธิมนุษยชน

ข้ันพืน้ฐาน	การมองคนในลักษณะทีเ่ท่ากนัคือหลักของประชาธปิไตย อยากให้ 

มองคนให้เท่ากนั ไม่ว่าจะเป็นเพศ ชาต ิหรอืใคร ทกุคนเป็นคนเหมอืนกับเรา  

จะดีกว่านี้ไหม ถ้าคนทุกคนเท่ากัน ไม่มีใครมองคนอื่นด้อยกว่า”

อ้างองิ
มลูนธิเิพ่ือสทิธมินุษยชนและการพฒันา.	http://hrdfoundation.org/.	(สืบค้นเมือ่	26		 	
	 กรกฎาคม	2561).
รวพีร	ดอกไม้	ผูป้ระสานงานคลนิกิกฎหมายแรงงานแม่สอด	มูลนธิเิพือ่สิทธมินษุยชนและ
	 การพัฒนา	(สมัภาษณ์	14	มีนาคม	2561).
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‘สร้ำงกลไกเชื่อมประสำนด้ำนสุขภำพ’
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	(แม่สอด)

			แรงบันดำลใจ	/	พัฒนำกำรขององค์กร

 

	 จุดเริ่มของมูลนิธิศุภนิมิตเกิดขึ้นในปี	 ค.ศ.1950	 (พ.ศ.	 2493)	 โดย	 

ดร.บ๊อบ เพ๊ียส	ผู้น�าครสิตชนและนกัข่าวชาวอเมริกนั	เดนิทางเข้าไปในเกาหลี

และพบเหน็ความทกุข์ยากของประชาชน	หญิงม่าย	และเดก็ก�าพร้าจ�านวนมาก	

อนัเป็นผลมาจากสงครามภายในประเทศ	ด้วยความปรารถนาทีจ่ะช่วยเหลอื	 

จึงระดมทรัพย์สิ่งของจากสมาชิกคริสตจักรต่างๆ	 และผู้มีจิตศรัทธาไป

บรรเทาทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้น	และได้ก่อตั้ง	“ศุภนิมิตสากล”	(World	Vision	

International	Organization)	ขยายเครือข่ายไปยังประเทศต่างๆ	ทั่วโลก	
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	 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	 (World	 vision	 foundation	 of	 

Thailand)	 เป็น	 1	 ในกว่า	 100	ประเทศทั่วโลกที่เป็นองค์กรร่วมพันธกิจกับ

องค์กรศุภนิมิตสากล	ในการน�าความช่วยเหลือไปสู่เด็กและผู้ยากไร้ของโลก	

โดยการด�าเนินงานในไทยเริ่มขึ้นในปี	 ค.ศ.1972	 (พ.ศ.2515)	 โดยศุภนิมิต

สากลได้เข้ามาด�าเนนิการในประเทศไทยด้วยการอปุการะเดก็ก�าพร้าทีจ่งัหวดั

อดุรธาน	ีจากนัน้ได้เปิดหน่วยอปุการะเดก็ยากไร้ขึน้เป็นหน่วยแรกทีโ่รงเรยีน

อรณุประดิษฐ์	จงัหวดัเพชรบรุี	และขยายงานไปตามจงัหวดัต่างๆ	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในภาคเหนือและอีสาน

	 ปี	 ค.ศ.1974	 (พ.ศ.2517)	 ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนมูลนิธิเพื่อ

สาธารณกุศลอย่างเป็นทางการ	 เมื่อวันที่	 22	 สิงหาคม	 2517	 ในนามของ	

“มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย”	(World	Vision	Foundation	of	Thailand)	

โดยมุง่งานด้านการอปุการะเดก็และการบรรเทาทกุข์เป็นงานหลกั	เพือ่พฒันา

และส่งเสริมการศึกษา	อนามัย	จริยธรรม	และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

	 แนวทางการด�าเนินงานของมูลนิธิศุภนิมิตมีการปรับเปลี่ยนมาตาม

บริบททางสังคมอย่างต่อเนื่อง	โดยตั้งแต่ปี	ค.ศ.1990	(พ.ศ.	2533)	เป็นต้นมา	 

ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางการพัฒนาชุมชน	 โดยมุ่งเน้นการพัฒนา

แบบเป็นลักษณะพื้นที่พึ่งพาตนเองและยั่งยืน	 (Area	 Development	 

Program	-	ADP)	ซึ่งมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตครบทุกด้าน	และยังคง

ด�าเนนิพนัธกจิการพฒันาเด็ก	ครอบครัว	และชุมชน	อย่างต่อเนือ่ง	รวมทัง้การ

สนองตอบในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของสงัคม	เช่น	ปัญหาโรคเอดส์	ยาเสพตดิ	 

อันจะมีผลกระทบต่อเด็ก	 ครอบครัว	 และชุมชน	 ตลอดท้ังการพัฒนา 

สิ่งแวดล้อมด้วย	 โดยการประสานงานกับหน่วยงานราชการ	 ทหาร	 ต�ารวจ	

และคริสตจักร	 โรงเรียน	 สถาบัน	 และองค์กรชุมชน	 อย่างใกล้ชิด	 (มูลนิธิ

ศภุนมิติแห่งประเทศไทย.	http://www.worldvision.or.th/index.html.	สบืค้น 

เมื่อ	28	กรกฎาคม	2561).
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	 ส�าหรับการด�าเนินงานในพื้นที่อ�าเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 คุณสุริยา 

บริสุทธิ์ทิพย์	 เจ้าหน้าที่โครงการ	 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	 (แม่สอด)	

กล่าวถึงการด�าเนินงานว่าเริ่มจากท�าโครงการพิเศษเพื่อป้องกันวัณโรค	และ

เอชไอว	ีในปี	พ.ศ.	2539	ต่อเนือ่งมาถงึการแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์	และเมือ่

คุณสุริยาเข้ามาท�าโครงการในปี	 พ.ศ.	 2554	 ได้เน้นการสร้างอาสาสมัครใน

ชุมชนแรงงานข้ามชาติ	โดยเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากส�านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)

	 “มูลนิธิเริ่มเข้ามาในพื้นที่เมื่อประมาณปี	 พ.ศ.	 2539-2540	 งานแรก 

ได้เริ่มที่ประเด็นด้านสุขภาพ	 และผมเข้ามาท�างานกับมูลนิธิเมื่อประมาณ 

ปี	 พ.ศ.	 2554-2555	 มีการสร้างกลุ่มอาสาสมัครที่ท�างานกับกลุ่มข้ามชาติ	 

โดยเขียนขอทุนสนับสนุนกับ	สสส.”	

			แนวคิดในกำรท�ำงำน

 

	 แนวคิดการท�างานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	 (แม่สอด)	 

เน้นสร้างกลไกเชื่อมประสานเรื่องการดูแลสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ	 

โดยท�างานร่วมกับกลุ ่มแรงงานข้ามชาติโดยตรง	 ด้วยการสร้างระบบ

อาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ	 (อสต.)	 เพื่อลงท�างานกับชุมชนโดยตรง	 

และสนับสนุนงานด้านการดูแลสุขภาพกับภาครัฐ	 โดยมูลนิธิวางบทบาท

เป็นคนกลางคอยเช่ือมประสานระหว่างภาคส่วนต่างๆ	 และให้ค�าแนะน�า 

การท�างานกับอาสาสมัคร	

	 “อยากให้เขา	(แรงงานข้ามชาต)ิ	ได้ช่วยเหลอืกนัเอง	เรา	(มลูนธิ)ิ	คอย

ช่วยประสานงาน	ช่วยให้ค�าแนะน�า”	คุณสุริยากล่าวถึงแนวคิดในการท�างาน

	 ในขณะเดียวกันเพื่อให้การท�างานมีความยั่งยืน	และเกิดการขยายผล

ทางมูลนิธิจึงขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพของแรงงานข้ามชาติผ่านการสร้าง
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ภาคเีครอืข่าย	และการขบัเคลือ่นเชงินโยบาย	ซึง่จะกล่าวถงึต่อไปในประเดน็

วิธีท�างาน

			วิธีท�ำงำน

 

	 การท�างานในประเด็นสุขภาพในกลุ่มแรงงานข้ามชาติของมูลนิธิ

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	(แม่สอด)	แบ่งได้เป็น	3	ลักษณะ	คือ	1.	เสริมสร้าง

ศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุต่างชาต	ิ(อสต.)	2.	สร้างเครอืข่ายการท�างาน

ร่วม	3.	ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

เสริมสร้ำงศักยภำพอำสำสมัครสำธำรณสุขต่ำงชำติ	(อสต.)

	 จากการท�างานในพื้นที่แม่สอด	คุณสุริยา	พบว่ามีการรวมกลุ่มหลาก

หลายกลุ่ม	เช่น	กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน	กลุ่มฌาปนกิจ	กลุ่มออมทรัพย์	

โดยแต่ละกลุ่มมวีธิกีารในการจดัการในแบบตนเอง	ซึง่ทางมลูนธิไิด้วเิคราะห์

กลุ่มต่างๆ	 เหล่านี้และพบว่ากลุ่มที่มีความส�าคัญและเช่ือมโยงกับชีวิตของ

คนในพื้นที่มาก	 คือ	 กลุ่มฌาปนกิจ	 จึงก�าหนดให้เป็นกลุ่มหลักที่ทางมูลนิธิ

ด�าเนินงานร่วมด้วยในฐานะที่เป็นศูนย์กลางในการกระจายข่าวสารข้อมูล	

	 “มีกลุ่มหลากหลาย	 กองทุนสวัสดิการชุมชน	 กลุ ่มฌาปนกิจศพ	 

กลุม่ออมทรพัย์	แต่ละกลุ่มจะมวิีธกีารจดัการเฉพาะของตนเอง	ดงันัน้เราจงึน�า

มาวเิคราะห์	จงึเห็นว่ากลุม่ฌาปนกจิมคีวามส�าคญัและมคีวามจ�าเป็น	เพราะ

ว่าทุกคนต้องใช้จุดนี้เหมือนกันในการช่วยเหลือ	ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ

ในงานศพ	ซึ่งกลุ่มฌาปนกิจเป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารและ

สาระส�าคัญต่างๆ	หรือการ	จัดการต่างๆ	 ของทั้งอ�าเภอแม่สอดที่อยู่ภายใต้

โครงการของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย”

	 หลงัจากด�าเนนิงานเช่ือมโยงกบักลุ่มฌาปนกจิในพืน้ท่ีแม่สอดประมาณ	

3-4	 ปี	 คุณสุริยาเห็นประเด็นปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดในชุมชนของแรงงาน



81คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน

ข้ามชาต	ิจึงต่อยอดงานด้วยการท�าโครงการสนบัสนุนการเข้าถึงระบบประกัน

สุขภาพ	 ใช้โมเดลการท�างานของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	 (ศสมช.)	

สนับสนุนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ	 โดยของบประมาณสนับสนุนจาก	

สสส.	ส�านัก	9	ส�านักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ

	 “สามถึงส่ีปีที่ผ่านมาได้มีการเขียนโครงการใหม่เพื่อขอทุนสนับสนุน

เพิม่จาก	สสส.	ส�านกั	9	ส�านกัสนบัสนนุสขุภาวะประชากรกลุม่เฉพาะ	โดยใช้ชือ่ 

โครงการว่าการสนับสนุนการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพ	ในบ้านเรามองเขา 

ว่าเป็นแรงงาน	 ซึ่งมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและมีการเคลื่อนย้ายอยู่ตลอด	

บางคนก็ปักหลักตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่เลยก็มี	 เพราะฉะนั้นจะมีกลุ่มช่วงอายุหนึ่ง 

ที่เป็นผู้หญิงและเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้าน	 เพื่อท�างานบ้านและยังมีลูกหลาน 

ที่ฝากกันเล้ียงไว้	 ซึ่งการท�าโครงการนี้เราใช้โมเดลศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

ชุมชน	(ศสมช.)	เป็นต้นแบบในการด�าเนินงานในพื้นที่”

	 การด�าเนินงานด้วยโมเดลศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน	 (ศสมช.)	 

ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	 (แม่สอด)	 คือการเสริมสร้างศักยภาพ 

อาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ	 (อสต.)	 เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพของ

แรงงานข้ามชาตทิีอ่ยูใ่นชมุชน	โดยคณุสรุยิา	อธบิายถงึความหลากหลายของ

ชุมชนในพื้นที่แม่สอดไว้ดังนี้
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	 “ชุมชนมีหลายแบบ	 เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตติดต่อชายแดน	 

ซึง่แน่นอนว่าจะต้องมกีารเข้าออกในเขตพืน้ทีอ่ยูต่ลอด	ซึง่บางชมุชนเป็นกลุม่

แรงงานข้ามชาตท้ัิงชุมชนเลยกม็	ีบางพืน้ทีก่เ็ป็นชุมชนเดมิแล้วมกีลุม่แรงงาน

ข้ามชาติเข้ามาปะปนอาศัยอยู่ร่วมกัน	 แม่สอดนั้นเป็นพหุวัฒนธรรม	 มีเขต

ชุมชนศาสนาด้วย	 ปัจจุบันมีการก่อสร้างห้องเช่าบ้านเช่าแล้ว	 แต่ก็ยังแยก

ชดัเจนอยู่	อย่างกลุม่ทีน่บัถอืศาสนาอสิลาม	ศาสนาพทุธ	ส่วนในเขตพืน้ทีข่อง

ตัวเมืองแม่สอดเองนั้นก็ปะปนกันไปตามเขต	พื้นที่หรือสถานที่ที่ส�าคัญ	เช่น	

จุดไหนใกล้วัดก็จะเป็นกลุ่มศาสนาพุทธ”

	 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ	หรือ	อสต.	คือการลงไป

ให้ความรู้ด้านสุขภาพกับชุมชน	คุณสมบัติของผู้ที่จะร่วมเป็น	อสต.	คือต้อง

มีเวลา	และสามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้	กลุ่ม	อสต.	มี	 2	 รูปแบบ	คือ 

กลุ่มผู้น�าโดยธรรมชาติในชุมชน	และกลุ่มที่ทางมูลนิธิเข้าไปสนับสนุน	

	 อสต.	โดยส่วนมากอายุประมาณ	40	ปีขึ้นไป	เพศหญิงประมาณ	80%	

และเพศชายประมาณ	20%	ประกอบอาชีพหลากหลาย	เช่น	ผูร้บัเหมาก่อสร้าง	

เกษตรกร	ขี่จักรยานยนต์รับจ้าง	แม่บ้าน	ปัจจุบันในอ�าเภอแม่สอด	 (ข้อมูล

วันที่	15	มีนาคม	2561)	มี	อสต.	ด�าเนินงานอยู่ประมาณ	80	คน	ในพื้นที่	7	

ต�าบล	จากทั้งหมด	10	ต�าบลของอ�าเภอแม่สอด	
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	 “วธิใีนการคดัเลอืกกลุม่	อสต.	(อาสาสมคัรสาธารณสขุต่างชาติ)	ม	ี2	แบบ	 

1.	 ผู้น�าโดยธรรมชาติ	 ซึ่งเขาจะมีจิตอาสาเข้ามาเป็นอาสาสมัคร	 กลุ่มน้ี 

จะเป็นกลุ่มผู้น�าท่ีท�าหน้าที่คอยเป็นปากเป็นเสียงให้กับชุมชน	 พอมีความรู ้

ทั้งในด้านการสื่อสารและสิทธิต่างๆ	 บ้าง	 2.	 การคัดเลือกโดยให้เจ้าหน้าท่ี 

ของมูลนิธิเป็นคนเลือกเข้ามาเป็นอาสาสมัครเพิ่มเติม	 อสต.จะลงพื้นที่ 

เข้าไปสืบเสาะสอบถามว่า	 เวลาเจ็บป่วยใครเป็นคนช่วยดูแล	 ช่วยประสาน 

กับทางเจ้าหน้าที่ของไทย	หรือใครเป็นปากเป็นเสียงให้	(อสต.)ส่วนใหญ่เป็น

แม่บ้าน	 วินมอเตอร์ไซค์	 อายุประมาณ	 40	 ปีขึ้นไป	 ซึ่งอาสาสมัครเหล่าน้ี	 

เขาจะมกีารบรหิารจดัการเวลาของเขาเอง	เพราะเขากม็งีานประจ�าทีท่�าด้วย”	

	 หลังจากคัดเลอืกอาสาสมคัรสาธารณสขุต่างชาต	ิหรอื	อสต.	แล้ว	ทาง

มลูนธิศิภุนมิติแห่งประเทศไทย	(แม่สอด)	จะมกีระบวนการท�างานต่อกับกลุม่	

อสต.	ซึ่งประกอบไปด้วย	

	 1.	สร้างการมีส่วนร่วม	 โดยมูลนิธิลงชุมชนเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยน 

ร่วมกับ	อสต.	

	 2.	แบ่งบทบาทความรับผิดชอบ	เช่น	การประสานงานกับชุมชน	

	 3.	มูลนิธิจัดอบรมให้ความรู้ทั่วไป	 เช่น	 ความเป็นจิตอาสา	 การ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	สิทธิของแรงงานข้ามชาติ	

	 4.	กระบวนการเสริมพลัง	 (Empower)	 ให้	 อสต.	 โดยการเชิญ 

ผู้แทนภาครัฐ	 เช่น	 ผู้ใหญ่บ้าน	 ก�านัน	 ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอแม่สอด	 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�าต�าบล	 (รพสต.)	 ในพื้นท่ี	 มาร่วมประชุม	

เพ่ือสร้างการรบัรู	้และท�างานร่วมกนั	โดยเฉพาะการท�างานร่วมกับกลุม่	อสม.	

	 การท�างานของ	 อสต.	 จะมีวิธีการจัดการกันเองและเชื่อมโยงสร้าง 

เครือข่ายกันเอง	 โดยมูลนิธิวางบทบาทเป็นคนกลางในการจัดประชุม	 

สร้างพ้ืนท่ีในการพดูคยุแลกเปลีย่น	ซึง่ในมมุมองของคณุสรุยิา	การขบัเคลือ่น

งานของ	 อสต.	 นอกจากเป็นการสนับสนุนงานดูแลสุขภาพของแรงงาน 

ข้ามชาติแล้ว	ตัวของ	อสต.เองก็ตระหนักถึงคุณค่าของตนเองไปด้วย
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	 “อสต.เขามีกระบวนการจัดการของเขาเอง	 โดยที่เรา	 (มูลนิธิ)	 ไม่

ต้องห่วง	 เขาจะมีการจัดการข้อมูลและการแก้ไขปัญหาของเขาเอง	 แล้วแต่ 

วิธีการของ	อสต.แต่ละคน	เขาได้ออกมาพบปะพูดคุยกันนั้นเป็นเรื่องดี	และ

เขาก็ชอบการเป็นอาสาสมัครด้วย	 ทั้งหมด	 80	 คน	 เขาจะเช่ือมกันเองโดย

อตัโนมตั	ิโดยทีเ่ราเป็นตวักลางให้	ซึง่เราเองกดี็ใจว่าเขาท�าตรงน้ีได้	เขามองว่า 

เป็นคุณค่าของตัวเขาเอง	เราก็ดีใจแล้ว”

	 การด�าเนินงานในปัจจุบันของ	 อสต.	 นอกจากดูแลภายในชุมชนแล้ว	

ยงัเชือ่มโยงกบัทางโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	หรอื	รพสต.	โดยท�างาน

ร่วมกับ	 รพสต.	 2	 แห่ง	 คือ	 รพสต.ห้วยกะโหลก	 และ	 รพสต.วังตะเคียน	 

รวมทั้งศูนย์บริการท่าสายลวด	 โดยเป็นการสนับสนุนการดูแลสุขภาพ	 เช่น	 

การหยอดทรายอะเบตเพื่อจ�ากัดลูกน�้ายุงลาย	 การท�าความสะอาดชุมชน	

ประสานให้ความรูก้บัคนในพืน้ทีใ่นเรือ่งโรคพษิสนุขับ้า	การจดทะเบยีนการเกดิ	

	 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	 (แม่สอด)	 สนับสนุนด�าเนินงานของ	

อสต.	ด้วยการสนับสนุนงานความรู้	เช่น	สอนวิธีการท�าบัญชีรายรับรายจ่าย

ให้กับกลุ่ม	 อสต.	 จัดตั้งศูนย์บริการพร้อมส่ือเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพ	

สนับสนุนอุปกรณ์ด้านการรักษาเบื้องต้น	 เช่น	 เครื่องวัดความดัน	 เครื่องช่ัง

น�้าหนัก	 วัดส่วนสูง	 และในหลายพื้นที่เมื่อ	 อสต.	 มีการท�างานเข้มแข็งแล้ว	

ทางมูลนิธิก็ลดบทบาทลง	 เพื่อให้ทาง	 อสต.ขับเคลื่อนงานต่อ	 โดยเชื่อมโยง

กับเครือข่ายด้านสาธารณสุข	

สร้ำงเครือข่ำยกำรท�ำงำนร่วม 

	 การสร้างเครอืข่ายการท�างานร่วมเป็นวิธที�างานอกีแบบหนึง่ของมลูนธิิ

ศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	(แม่สอด)	โดยมีทั้งการท�างานเครือข่ายในประเด็น

แรงงานข้ามชาติโดยตรงกับร่วมกับเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาต	ิ

(Migrant	Rights	Promotion	Working	Group:	MRPWG)	และ	(Community	 

Based	Organization:	CBO)	ซึ่งเป็นเครือข่ายที่ท�าร่วมกันมานานในหลาย
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ประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัแรงงานข้ามชาต	ิเช่น	กฎหมาย	สทิธ	ิการศกึษา	สขุภาพ	

โดยมีการประชุมร่วมกันประมาณเดือนละ	1	ครั้ง

	 ข่ำวสำรต่ำงๆ	ที่น�ำเสนอออกไป	 ปัจจุบันเป็นข่ำวที่อยู่

ในด้ำนลบมำกกว่ำด้ำนบวก	 อยำกจะใช้สื่อช่วยน�ำเสนอข่ำว 

ที่ดีและท�ำให้บุคคลภำยนอกมองแรงงำนข้ำมชำติเป็นคนที่มี 

ตัวตนในมุมที่ดีบ้ำง	

 

	 นอกจากนั้นทางมูลนิธิยังใช้งานสื่อสารในการสร้างความเข้าใจให้กับ

คนในสังคมเกี่ยวกับเรื่องแรงงานข้ามชาติ	 โดยทางคุณสุริยาได้ประสานเชิญ

อาจารย์มหาวิทยาลัยและนักศึกษาจากคณะสื่อสารมวลชนมาจัดฝึกอบรม

ให้กับกลุ่มเยาวชน	ลูกหลานของ	อสต.	และโรงเรียนในพื้นที่ในการผลิตสื่อ	

เพื่อน�าเสนอมุมมองเชิงบวกของแรงงานข้ามชาติเผยแพร่สู่สาธารณะ

	 “การใช้สื่อเป็นเรื่องส�าคัญ	อย่างเช่นข่าวสารต่างๆ	ที่น�าเสนอออกไป	 

ปัจจุบันเป็นข่าวที่อยู ่ในด้านลบมากกว่าข่าวด้านบวก	 อยากจะใช้สื่อ 

ช่วยน�าเสนอข่าวที่ดีและท�าให้บุคคลภายนอกมองแรงงานข้ามชาติเป็นคนท่ี

มีตัวตนในมุมที่ดีบ้าง	 กับกลุ่มเยาวชนหรือกลุ่มลูกหลานของ	 อสต.	 จะช่วย

สอนเรื่องเทคโนโลยี	การใช้สมาร์ตโฟน	จัดอบรม	มีอาจารย์จากคณะสื่อสาร

มวลชนมาสอน	ก็จะมีทีมมีนักศึกษา	ฝึกงานลงมาช่วยสอน	 เราดึงเด็กๆ	

เยาวชน	ที่เป็นลูกหลานในพื้นที่หรือโรงเรียนในพื้นที่เข้ามาร่วมวงด้วย	เพื่อที่

จะได้เรียนรู้ไปด้วย”	

	 การสร้างเครือข่ายยังครอบคลุมถึงเครือข่ายในภาควิชาการ	 ด้วย

การประสานเชิญอาจารย์มาช่วยจัดอบรมการเขียน	 การท�างานชุมชน	 และ 

ถอดบทเรียนการท�างานชุมชน	
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	 “พยายามขยายเครอืข่ายไปทางคณะอาจารย์ในมหาวทิยาลยั	ไม่ว่าจะ

เป็น	มช.		(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)	หรือจุฬา	(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)	ให้

อาจารย์ช่วยในเรื่องการใช้ภาษา	การเขียน	เทคนิคจับประเด็น	แรงงานบาง

คนอยากจะเป็นล่าม	ซึ่งถ้าเรามีคณะอาจารย์ที่เข้ามาช่วย	 เราก็จะพอเข้าใจ

มากขึ้น	เพราะศัพท์บางค�าเป็นศัพท์เฉพาะทาง	อาจารย์สามารถช่วยได้”

	 นอกจากนั้นยังมีการสร้างเครือข่ายกับภาครัฐในพื้นท่ี	 เช่น	 การร่วม

งานประเพณใีนชมุชน	งานพฒันาในชุมชน	การร่วมจดักิจกรรมด้านสงัคมกับ 

เครือข่ายภาคประชาสังคม	 เช่น	 การเดินทางมาร่วมจัดกิจกรรมในงาน	 

คนไทยขอมือหน่อย	ที่กรุงเทพฯ

ขับเคลื่อนเชิงนโยบำย

	 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	(แม่สอด)	ร่วมขับเคลื่อนเชิงนโยบาย

ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ	 ด้วยการผลักดันให้อาสาสมัครสาธารณสุข

ต่างชาติ	(อสต.)	มีตัวตน	ได้รับการยอมรับ	และเข้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบ

สุขภาพ	 และมูลนิธิยังเป็นผู้พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูฝึก	 อสต.	 ซึ่งเป็น

หลักสูตรท่ีได้รับการรับรองจากส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศยั	(กศน.)	โดยกระทรวงสาธารณสขุรบัไปด�าเนนิการต่อ	 

เนือ้หาในหลกัสตูรการพฒันาครูฝึก	อสต.	เน้นการวิเคราะห์ชมุชน	ความเข้าใจ 

วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ ์	 กลุ ่มศาสนาที่หลากหลาย	 เช่น	 มอญ	 พม่า	 

ชาวมุสลิม	รวมทั้งมีการศึกษาดูงานในพื้นที่	

	 นอกจากนั้น	ในการขับเคลื่อนนโยบายในพื้นที่	ทางมูลนิธิยังได้เข้าไป

มส่ีวนร่วมในคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชวิีตระดบัอ�าเภอ	(District	Health	

Board	:	DHB)	ซึ่งมีนายอ�าเภอเป็นประธานคณะกรรมการ	และสาธารณสุข

อ�าเภอเป็นฝ่ายเลขานุการ	 โดยมูลนิธิอยู ่ในส่วนของภาคประชาสังคม	 

วางบทบาทสนับสนุนเนื้อหาวิชาการกับฝ่ายเลขานุการ
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			จุดแข็ง

 

	 คุณสุริยา	วิเคราะห์จุดแข็งการท�างานใน	2	ส่วน	ดังนี้

 ส่วนท่ี 1 การท�างานของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (แม่สอด)  

ที่รู้จักชุมชน สื่อสาร และเข้าถึงพื้นที่ได้รวดเร็ว โดยคุณสุริยาได้ยกตัวอย่าง

การส�ารวจชื่อหมู่บ้าน	 ซึ่งมีทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาพม่า	 ท่ีมีช่ือเรียก 

แตกต่างกนั	ซ่ึงเป็นข้อจ�ากดัส�าหรับหน่วยงานภาครัฐในการด�าเนินการส�ารวจ	

แต่ทางมลูนธิสิามารถด�าเนนิการได้รวดเรว็เพราะเข้าใจพืน้ที	่อกีทัง้ได้รบัการ

สนับสนุนจาก	อสต.	ในพื้นที่

	 “ทางเรารูจั้กพืน้ที	่หมายถงึว่าเราสามารถเข้าถึงพืน้ทีไ่ด้รวดเรว็	เข้าถึง 

พื้นท่ีท�างานได้รวดเร็ว	 อย่างเช่น	 การท�างานเอกสารที่ต้องระบุชื่อหมู่บ้าน	 

การเรียกพื้นที่แต่ละพื้นที่	แต่ละเขต	แต่ชุมชนจะเรียกแตกต่างกัน	อย่างเช่น 

ชุมชนกวางตุ ้งเป็นการเรียกของคนในเขตพื้นที่	 แต่ที่จริงแล้วชื่อที่ขึ้น 

ในเขตของหน่วยงานรฐักจ็ะเรยีกว่าซอยร่วมใจ	ซึง่เหน็ได้ชดัเจนว่าเรารูไ้ด้ลกึ

มากกว่าหน่วยงานของรัฐ	และเรามี	อสต.	ที่เป็นตัวเชื่อมของเราด้วย	ท�าให้

เราเข้าไปในพื้นที่ได้ง่าย”

 ส่วนที่ 2 การท�างานของ อสต. อาสาสมัครสามารถสื่อสารได้ดี และ

กระจายตวัครอบคลมุในหลายพืน้ที ่สามารถสนบัสนนุการท�างานในเชงิพืน้ที่

กับภาครัฐได้ดี

	 “อสต.	 บางคนเขามีการพัฒนาตนเองอยู่ตลอดอย่าง	 เช่น	 อสต.

คนหนึ่งที่อยู่	 รพสต.	 ห้วยกะโหลกไปเรียนต่อในด้านภาษาเพิ่มเติม	 และ 

ถ้ามองท่ีจุดรวมของกลุม่	อสต.อย่างชัดเจนกค็อืการสือ่สารกันได้อย่างรวดเรว็	 

ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาช่วยในการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ”
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			ควำมท้ำทำย

 

	 ในมุมมองคุณสุริยา	มองความท้าทายของการท�างานใน	2	ระดับ

 ระดับบุคคล	 ในฐานะคนท�างานที่มีงานที่รับผิดชอบมาก	ขณะที่มีคน

ท�างานไม่เพียงพอ	 การเรียนรู้เพื่อท�าความเข้าใจเรื่องภาษาและวัฒนธรรม 

เมียนมาร์ท่ีมีความหลากหลาย	 เพื่อยกระดับการท�างานให้เข้าถึงกลุ ่ม 

เป้าหมายได้มากขึ้นจึงมีความท้าทายมาก	

	 “ในเรื่องของภาษา	ที่ยังไม่ได้เข้าใจถึงภาษาของเขา	แต่เราก็ไม่ได้ไป

เรียน	ไปศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากภาษาพม่าเองก็มีความยากอยู่ในตัว	เพราะ

ว่าพม่าก็มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม	 และอีกด้านก็ในเรื่องของ

เวลา	 เนื่องจากงานต่างๆ	 มีเยอะพอสมควร	 เลยยังไม่สามารถท�าได้เต็มท่ี 

และปริมาณของบุคคลที่ท�างานก็ยังไม่เพียงพอ”

 ระดับนโยบายขององค์กรแหล่งทุน	 เนื่องจากการด�าเนินงานของ

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	(แม่สอด)	ในประเด็นแรงงานข้ามชาติได้รับ 

การสนับสนุนด้านงบประมาณจากองค์กรให้ทุน	 ดังนั้นความต่อเนื่องของ 

การด�าเนินงานจึงขึ้นกับนโยบายของแหล่งทุน	ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายของ 

การท�างานรูปแบบหนึ่ง	 และการท�างานกับแหล่งทุนยังต้องจัดความสัมพันธ์ 

ของนโยบายแหล่งทนุกบัการท�างานในพืน้ทีใ่ห้ด	ีเพือ่ไม่ให้เกดิภาวะ	“ตอบสนอง 

ความต้องการคนให้งบประมาณ	แต่ไม่ตอบสนองความต้องการของพื้นที่”	

			ควำมส�ำเร็จที่เกิดขึ้น

 

	 คุณสุริยา	มองความส�าเร็จของการท�างานอยู่ที่การผลักดันเข้าสู่ระดับ

นโยบาย	 จากการผลักดันให้อาสาสมัครสาธารณสุขต่างชาติ	 (อสต.)	 ได้รับ

การยอมรบัในเวทสีมชัชาสขุภาพแห่งชาต	ิและการพฒันาหลกัสตูรการพฒันา

ครูฝึก	 อสต.	 ซึ่งได้รับการรับรองจากส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
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และการศึกษาตามอัธยาศัย	(กศน.)	ที่ผลักดันให้กระทรวงสาธารณสุขรับไป 

ด�าเนินการต่อ

(ซ้าย)	คณุสรุยิา	บรสิทุธิท์พิย์	เจ้าหน้าทีโ่ครงการ	มลูนธิศิภุนมิติแห่งประเทศไทย	แม่สอด	

 

	 “งานทุกอย่างที่ท�าจะให้เข้าสู่ระบบ	 และความส�าเร็จที่ไปแตะทาง

ด้านนโยบายได้ในระดับที่เป็นที่ยอมรับ	 เห็นได้จากการตอบสนองของงาน

สมัชชาสุขภาพที่ได้เข้าไปร่วมงานนั้น	 ท�าให้กลุ่ม	 อสต.	 ได้มีเอกสารรับรอง

ตัวตนว่ามีการด�าเนินงานจริง	 และสามารถเป็นปากเป็นเสียงหรือถือได้ว่า

เป็นตัวแทนของกลุ่มแรงงานข้ามชาติได้บ้างบางส่วน	 แล้วก็มีการพัฒนา 

ครูฝึก	 ซึ่งหลักสูตรนี้ได้จัดท�าเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 และกระทรวงสาธารณสุข

ก�าลังเริ่มกระบวนการจัดอบรมให้กับ	อสต.”

			สิ่งที่ได้เรียนรู้

 

	 ส่ิงท่ีได้เรียนรู้จากการท�างานส�าหรับคุณสุริยา	 คือพื้นท่ีชายแดนเป็น

พื้นที่เปิดที่มีการเคลื่อนที่สูง	 ท�าให้มีโรคเกิดใหม่	 โรคอุบัติใหม่บ่อยครั้ง	 ซึ่ง

พืน้ทีแ่บบนีต้้องการ	“การเชือ่มประสาน”	สือ่สาร	ประสานงานระหว่างชมุชน

ชาวเมียนมาร์	 และเจ้าหน้าที่รัฐของไทย	 ที่คนท�างานในจุดเช่ือมประสานน้ี
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ต้องพร้อมรับกับทุกสถานการณ์	และการท�างานต้องพยายามออกแบบระบบ

ให้เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงาน	มองการขับเคลื่อนให้เป็นภาพรวม

	 “ผู้คนแรงงานข้ามชาติที่นี้มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา	 ไม่ใช่แค่

บุคคลในพื้นที่นี้เท่านั้น	ไม่เพียงแต่ระบบการด�าเนินงาน	ด้านสุขภาพเห็นได้ 

ชัดเจนเลยว่ามีโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆ	 อยู่ตลอดเวลา	 ซึ่งเราไม่สามารถรู้ว่า

แหล่งเชือ้โรคมาจากจดุไหน	เราจะป้องกนัได้อย่างไร	จะปรบัตัวเข้ากับสภาพ

แวดล้อมอย่างไร	 เพราะฉะนั้นสิ่งส�าคัญคือการท�างานด้วยจิตใจท่ีพร้อมรับ

ทุกสถานการณ์	 พยายามจัดกลุ่มคนท�างานให้สืบเนื่องกันระหว่างหน่วยงาน	 

ให้เป็นระบบ	 ไม่มองเป็นใครคนใดคนหนึ่ง	 แต่ให้มองให้เป็นระบบและเป็น

ภาพรวมในการขับเคลื่อน”

 

			คุณธรรมกำรอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภำคอำเซียน

 

	 ส�าหรบัคณุสริุยา	คุณธรรมในการอยูร่่วมกนัของผูค้นในภมูภิาคอาเซยีน

ที่ส�าคัญในพ้ืนท่ีนี้คือ	 การเห็นถึงความเป็นมนุษย์ด้วยกัน	 ที่ควรมีความ 

เท่าเทยีมกนัในด้านสขุภาพ	การเข้าถงึสทิธด้ิานสขุภาพ	ซึง่ต้องเป็นการท�างาน

ร่วมกันในหลายฝ่ายทั้งในไทยและเมียนมาร์

	 “มองในเรื่องของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เท่าเทียมกันของคนในพื้นท่ี	 

คนไทย	กลุ่มแรงงานทีเ่ข้ามาท�างาน	หรอืทกุคนทีอ่ยูใ่นเขตพืน้ทีน่ีไ้ด้ทกุอย่าง

ที่เท่าเทียมกัน	 อยู่บนฐานของความเป็นคน	 ซ่ึงในพื้นท่ีน้ีก็มีเกือบครบทุก 

เชื้อชาติ”

อ้างองิ
มลูนธิศิภุนมิติแห่งประเทศไทย.	http://www.worldvision.or.th/index.html	(สืบค้นเมือ่	28			
	 กรกฎาคม	2561).
สริุยา	บริสทุธิท์พิย์	เจ้าหน้าท่ีโครงการ	มูลนธิศุิภนมิิตแห่งประเทศไทย	(แม่สอด)	(สัมภาษณ์	15		
	 มนีาคม	2561).



91คุณธรรมในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน

บทสรุป
“มองคนให้เป็นคน	:	คุณธรรมในกำรอยู่ร่วมกันของ

ผู้คนในภูมิภำคอำเซียน”

			คุณธรรมในกำรอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภำคอำเซียน

 

	 จากการสัมภาษณ์องค์กรที่ท�างานร่วมกับแรงงานข้ามชาติจ�านวน	 

6	องค์กร	ในพื้นที่กรุงเทพฯ	สมุทรสาคร	และตาก	ผู้ให้สัมภาษณ์ได้ร่วมกัน

ให้ความหมายของคุณธรรมการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน	ไว้ดัง

ตารางต่อไปนี้

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม

คุณภาพชีวิตแรงงาน

มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า

มูลนิธิสายใยเยาวชน

มองคนให้เป็นคน	 มีความเป็นมนุษย์ท่ีแบ่งปัน

เอื้ออาทร	 มองปัญหาของคนอื่นว่าเป็นปัญหาของ

ตนเอง	 และที่ส�าคัญคือการลดทิฐิของตนเองลง	 

ไม่ตัดสินคนอื่นด้วยการมองภายนอก	 เคารพสิทธิ

ของความเป็นมนุษย์

การสนับสนุนการศึกษาข้ามวัฒนธรรม	 เพื่อท�าให้

เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

สร้างเงื่อนไขท่ีท�าให้เกิดประโยชน์ร ่วมกันกับ 

ทุกฝ่าย	 โดยประโยชน์ในที่นี้ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะ

เงินหรือทรัพย์สิน	 แต่รวมถึงความไว้วางใจ	 การ 

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นิยำมคุณธรรมกำรอยู่ร่วมกันของ
ผู้คนในภูมิภำคอำเซียน

องค์กร
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	 จากค�านิยามขององค์กรที่ท�างานร่วมกับแรงงานข้ามชาติ	 คุณธรรม 

ในการอยูร่่วมของผูค้นในภมูภิาคอาเซยีน	คอืการมองคนให้เป็นคน	ซึง่หมายถงึ 

การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน	การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	และแบ่งปันซึ่งกันและกัน	

			ปฏิบัติกำรของกำรส่งเสริมคุณธรรมกำรอยู่ร่วมกันของ

			คนในภูมิภำคอำเซียน

 

	 ปฏิบัติการของการส่งเสริมคุณธรรมการอยู่ร่วมกันของคนในภูมิภาค

อาเซียน	ท่ีสะท้อนผ่านประสบการณ์ขององค์กรทีท่�างานด้านแรงงานข้ามชาติ	

6	 องค์กรในการศึกษาครั้งนี้	 พบว่ามี	 4	 รูปแบบ	คือ	 1.การท�างานเชิงพื้นที่	

(Area	based)	บนฐานงานความรู้	2.การสร้างอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการ

ด�าเนินงาน	3.การสร้างเครือข่ายการท�างานข้ามภาคส่วน	4.การผลักดันงาน

เชิงนโยบาย	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

มูลนิธิผู้หญิง

คลินิกกฎหมายแรงงาน

แม่สอด มูลนิธิเพื่อสิทธิ

มนุษยชนและการพัฒนา

มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย (แม่สอด)

ความปลอดภัยในชีวิตของผู้หญิง	 เป็นประเด็นที ่

ทุกคนสามารถช่วยเหลือได้

มองคนให้เท่ากนั	โดยไม่เอาความแตกต่างทางเพศ	

หรือชาติพันธุ์มาเป็นประเด็นกีดกันการเข้าถึงสิทธิ	

ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตย

การเห็นถึงความเป็นมนุษย์ด้วยกัน	 ที่มีความ 

เท่าเทียมกันในด้านสุขภาพ	 การเข้าถึงสิทธิด้าน

สุขภาพ

นิยำมคุณธรรมกำรอยู่ร่วมกันของ
ผู้คนในภูมิภำคอำเซียน

องค์กร
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กำรท�ำงำนเชิงพื้นที่	(Area	based)	บนฐำนงำนควำมรู้	

	 สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกบักลุม่เป้าหมายคอืแรงงานข้ามชาติ	และ 

ยกระดับเป็นโมเดลเพื่อการขยายการด�าเนินงานต่อไป	เช่น	โมเดลการสร้าง

อาสาสมัคร	 โมเดลการจัดหลักสูตร	 จัดกระบวนการเรียนรู้	 ซึ่งการด�าเนิน

การในรูปแบบนี้พบทั้ง	6	องค์กร	ในการศึกษาครั้งนี้	และในกรณีของมูลนิธิ

เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานได้ตั้งเป้าการท�างานที่เน้นความรู้ 

อย่างชัดเจน	ด้วยการยกระดับการท�างานให้เหมือนสถาบันวิจัยด้านแรงงาน

ข้ามชาติที่มีฐานข้อมูล	และองค์ความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติที่เก็บรวบรวมไว้

อย่างต่อเนื่อง	

กำรสร้ำงอำสำสมัครเพื่อสนับสนุนกำรด�ำเนินงำน 

	 การท�างานในประเด็นแรงงานข้ามชาติ	 ไม่ว่าเป็นเรื่องสิทธิและ

สวัสดิการ	กฎหมาย	การศึกษา	สุขภาพ	องค์กรที่ท�างานด้านนี้ต่างน�าระบบ

อาสาสมัครมาใช้ในการท�างาน	โดยอาสาสมัครแบ่งเป็น	2	ประเภท	คือ	

 อาสาสมัคร “คนนอก”	 เช่น	 อาสาสมัครครูชาวไทยท่ีช่วยสอนภาษา

ไทยให้แรงงานข้ามชาติกับมูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า	 ซึ่งอาสาสมัครกลุ่มนี้จะ

ช่วยหนุนเสริมความรู้ให้กับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	และในเวลาเดียวกันก็ช่วย

เสริมสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันของคนต่างวัฒนธรรม

 อาสาสมคัร “คนใน”	เป็นแนวโน้มการด�าเนนิงานท่ีเพิม่มากขึน้	จากการ

ที่องค์กรที่ท�างานกับแรงงานข้ามชาติ	 จัดกระบวนการหนุนเสริมให้แรงงาน

ข้ามชาตเิป็นอาสาสมคัรดูแลกลุ่มของตนเองในประเดน็ต่างๆ	เช่น	อาสาสมคัร

แรงงานข้ามชาต	ิMMT	(Myanmar	Migration	Network	to	Promote	Rights	

in	 Thailand)	 ท่ีสนับสนุนโดยมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน	 

ในการให้แรงงานข้ามชาตช่ิวยกนัดแูลชวิีตความเป็นอยู	่การสร้างอาสาสมคัร

ช่วยเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัวของมูลนิธิผู้หญิง	 การสนับสนุนอาสา

สมัครสาธารณสุขต่างชาติ	 (อสต.)	 ในการดูแลสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ

ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	(แม่สอด)	
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	 อาสาสมัคร	 “คนใน”	 สามารถสนับสนุนการท�างานได้อย่างดี	 เพราะ

มีชุดประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายในการด�าเนินงาน	 ในขณะ

เดียวกันก็มีความรู้และทักษะที่เกิดจากการเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้กับ

องค์กรที่ท�างานด้านแรงงานข้ามชาติ	อาสาสมัคร	“คนใน”	จึงมีบทบาทเป็น

ผู้เชื่อมประสานที่ส�าคัญของการท�างานร่วมกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติ	

กำรสร้ำงเครือข่ำยกำรท�ำงำนข้ำมภำคส่วน 

	 เนื่องจากการท�างานในประเด็นแรงงานข้ามชาติมีความเช่ือมโยงกับ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่วน	 รูปแบบการท�างานจึงเน้นการท�างานแบบ

เครอืข่าย	ท้ังเครอืข่ายขององค์กรทีท่�างานในประเดน็แรงงานข้ามชาตร่ิวมกนั	

เช่น	เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน	(Migrant	Working	Group:	

MWG)	เครอืข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาต	ิ(Migrant	Rights	Promotion	 

Working	Group:	MRPWG)	และแนวโน้มที่ส�าคัญคือการท�างานเครือข่ายที่

ข้ามภาคส่วน	เช่น	โครงการ	Transition	ของมูลนิธิสายใยเยาวชน	ที่เป็นการ

ท�างานร่วมกันระหว่างมูลนิธิ	 เยาวชนข้ามชาติ	 และสถานประกอบการ	 

โดยมูลนิธิจัดหลักสูตรเชิงวิชาชีพส�าหรับเยาวชนข้ามชาติ	 และเมื่อเยาวชน

ส่วนใหญ่จบหลักสูตรแล้วสามารถเข้าท�างานต่อกับสถานประกอบการที่

เป็นเครือข่ายกับทางมูลนิธิ	 หรือมูลนิธิผู้หญิงที่ท�างานร่วมกับผู้น�าชุมชน

ไทย	ชุมชนพม่า	 อิหม่าม	และประธานคณะกรรมการอิสลามประจ�าจังหวัด	 

โดยน�าหลักศาสนาความเชื่อมาพูดคุยเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหา	เช่น	ความ

รุนแรงในครอบครัว	จนกระทั่งทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกัน	และน�าไปสู่การใช้

หลักศาสนามาแก้ปัญหา	และตั้งกลไกการท�างานร่วม

กำรผลักดันงำนเชิงนโยบำย

	 เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการท�างานและขยายผลในวงกว้าง	 การ

ด�าเนินงานขององค์กรที่ท�างานร่วมกับแรงงานข้ามชาติจึงให้ความส�าคัญกับ

การผลักดันงานในเชิงนโยบาย	 เช่น	 มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต
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แรงงานท่ีวางบทบาทองค์กรในฐานะเป็นองค์กรด้านความรู้ด้านแรงงาน 

ข้ามชาติท่ีขับเคลื่อนงานนโยบาย	 การผลักดันงานอาสาสมัครสาธารณสุข 

ต่างชาติ	 (อสต.)	 ในเวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติของมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย	(แม่สอด)	การวางแผนพัฒนาแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือ	และ

คุม้ครองผูห้ญงิทีถ่กูกระท�าความรนุแรงและล่วงละเมดิทางเพศ	เพื่อน�าเสนอ

กับทางส�านักจุฬาราชมนตรี	ของมูลนิธิผู้หญิง

			อคติทำงวัฒนธรรม:	ควำมท้ำทำยที่รอวันก้ำวข้ำม

 

	 จากประสบการณ์การท�างานขององค์กรทีท่�างานด้านแรงงานข้ามชาติ

ทัง้	6	องค์กร	เห็นถงึพลงัและความตัง้ใจในการผลกัดนัให้แรงงานข้ามชาตอิยู่

ร่วมกับคนในสังคมไทยได้อย่างสงบสุข	ผ่านปฏิบัติการที่หลากหลาย	ซึ่งทุก

องค์กรเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าความท้าทายส�าคัญท่ีรอก้าวข้ามไปด้วย

กัน	คืออคติทางวัฒนธรรมของคนในสังคมไทยที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ	

	 การจะก้าวข้ามอคตินี้ได้มีความจ�าเป็นต้องสร้างกระบวนการเรียนรู้

ซึ่งกันและกัน	ในรูปแบบของการศึกษาข้ามวัฒนธรรม	โดยควรมีการจัดการ

เรียนรู้ทั้งในระดับนโยบาย	ระดับปฏิบัติการ	และสื่อสารสร้างความเข้าใจกับ

ประชาชนทั่วไป	 เพราะการผลักดันคุณธรรมการอยู่ร่วมของผู้คนในภูมิภาค

อาเซียน	 หัวใจส�าคัญคือต้องเรียนรู้ให้เข้าใจซึ่งกันและกันผ่านประสบการณ์

ตรง	 และเมื่อมีความเข้าใจกันแล้วจึงจะอยู่ร่วมกันได้	 ดังที่	 คุณเมียน	 เวย	์

(Myint	Wai)	 รองผู้อ�านวยการมูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า	กล่าวไว้ว่า	 “Study	

together,	 learning	 together	 and	 walking	 together”	 (เรียนด้วยกัน	 

เรียนรู้ด้วยกัน	และเดินไปด้วยกัน)
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  เนตรนภา หนองแบก	 เจ้าหน้าที่โครงการ	

องค์ควำมรู้		“คุณธรรมในกำรอยู่ร่วมกันของ

	 	ผู้คนในภูมิภำคอำเซียน”


