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บทคัดยอ

 บทความเรื่องน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประเด็นเรื่องศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของคนชายขอบที่ตกเปนผูถูกกระทําจากผูที่มีสถานภาพเหนือกวา กระบวนการเรียนรู
การตอสูของคนชายขอบผานเรื่องสั้นเปนทางหน่ึงท่ีจะทําใหเขาใจศักยภาพของความ
เปนคนของพวกเขาวาสามารถดํารงอยูได แมตกอยูในสภาพที่ถูกลดทอนความเปนมนุษย 
จนถึงที่สุดและเพื่อแสดงใหเห็นวาพวกเขามีวิถีปฏิบัติเพื่อใหอยู ร วมกับคนสวนใหญ
ในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีหรือพยายามธํารงไวซ่ึงศักด์ิศรีที่ตนเองมีอยูในฐานะที่เปนมนุษย
คนหนึ่ง ผลจากการศึกษาพบวาวิถีทางท่ีคนชายขอบยืนหยัดเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีโดยไมยอม
จํานนตอการถกูดูหม่ินเหยยีดหยามหรอืถกูขมเหงรงัแก สะทอนผานเรือ่งสัน้ในลกัษณะของ
การทีค่นชายขอบสรางพืน้ทีข่องการขดัขนืเพือ่ตอตานอาํนาจทีไ่มเปนธรรมและการประกาศ
ความมีตัวตนเพื่อรักษาศักดิ์ศรี สวนการถูกลดทอนท่ีทําใหพวกเขาไรแรงตอสูขัดขืน 
ถูกกระทําดวยวิธีการทําใหเปน “สินคา” การ “ติดปาย” หรือการถูกกําหนดความหมาย
ตายตัวใหมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งในแงลบ การกีดกันใหเปน “คนอื่น” หรือการถูก
ทําใหไรอํานาจ และการลดทอนศักดิ์ศรีโดยลดคุณคาของความเปนคนดวยคานิยม               
ของสังคม

คําสาํคัญ : ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  คนชายขอบ จิตวิญญาณประชาธิปไตย
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Abstract
 The purpose of this article is to study human dignity of the marginal 
people who are abused by those with higher status. Studying of the short 
stories for the marginal people’s learning process of how to fight back against              
dehumanization can help us understand their potential in maintaining humanity 
within them. The short stories showed the marginal people’s ways in being               
together with the majority in the society, and ways in coping with the oppression 
while being able to maintain their human dignity at the same time. The study 
found that the marginal people, in order to maintain their dignity without 
surrendering to threats and despises, had created their own area and boundary 
of protest. They used this boundary to maintain their dignity by fighting against 
unjustified power of authority and declaring their existence. For the dehumanization, 
the study found that these people were made into “merchandise.”  They were
also “labeled” as having certain negative characteristics. Moreover, they were
made the “outsiders” by means of de - authorization. Finally, their human value 
was diminished by social norm and value.

Keywords : Human Dignity, Marginal People, Spirit of Democracy

ความนํา 
 หลักการสําคัญประการหน่ึงของการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ                  
การยอมรับความเทาเทียมกันของมนุษยทุกคน ไมวาบุคคลนั้นมีเช้ือชาติใด มีชนชั้น สีผิว 
ฐานะทางเศรษฐกจิและสงัคมเปนอยางไร ทกุคนตางมีศกัดิศ์รเีสมอกนั เพราะฉะนัน้ จงึควร
ใหเกียรติและใหความเคารพนับถือ ไมควรมีมนุษยคนใดถูกกระทําหยามเหยียดจนทําให
รูสึกตํ่าตอยดอยคาหรือไดรับการดูถูกเหยียดหยามหรือถูกปฏิบัติเสมือนไมใชคน อยางไร
ก็ตามหลักการดังกลาวเปนเพียงบทบัญญัติทางกฎหมายเพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยาง
สงบสุข เพราะปรากฏวา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยถูกมนุษยดวยกันลดทอนเสมอมา               
โดยเฉพาะกับกลุม “คนชายขอบ” การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการไมเคารพศักด์ิศรี
ความเปนมนุษยของเขาเหลานั้น สะทอนใหเห็นในลักษณะตาง ๆ กัน เชน การที่เจาหนาที่
ของรัฐใชขออางทางกฎหมายรุกรานถิ่นที่อยูอาศัย การทําใหมนุษยกลายเปนสินคา การใช
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ความรุนแรงทํารายรางกาย การใชวาจาหรือกิริยาอาการที่แสดงการดูถูกเหยียดหยาม 
และการปรักปรําโดยไมมีหลักฐาน ในบางครั้งผูถูกกระทําก็อับจนหนทางหรือไมมีทาง
ตอบโต ในหลายสถานการณ “คนชายขอบ” พยายามแสดงความมีตัวตนยืนหยัดตอสู            
เพื่อรักษาศักดิ์ศรีและสิทธิอันชอบธรรมของตน แตก็มักพายแพในที่สุด นับวาเปน              
ความทุกขอันแสนสาหัส นักเขียนเปนคนกลุ มหน่ึงท่ีตระหนักและเขาใจอยางลึกซึ้ง              
ถึงปรากฏการณเชนนี้ในสังคม จึงไดทําหนาท่ีรองทุกขเปนปากเสียงแทน “คนชายขอบ” 
ผานงานวรรณกรรม ดังน้ันงานวรรณกรรมท่ีเปนผลผลิตของนักเขียนจึงเปนบทบันทึก             
ที่ถายทอดเหตุการณ อารมณความรู สึก วิถีแหงการตอสูและการยอมจํานนของคน               
ชายขอบใหผูอานไดรับรู เพื่อใหคนในสังคมฉุกคิดและหวนกลับไปทบทวนส่ิงที่มนุษย             
ไดกระทําตอกัน อันอาจสงผลใหตระหนักถึงความเทาเทียมกันของมนุษย และสํานึกถึง
ความไมเหมาะสมในสิ่งที่กระทําตอเพื่อนมนุษยดวยกัน

ความหมายของคนชายขอบ
 “คนชายขอบ” (Marginal people) เปนกลุมคนที่อยูหางไกลจากศูนยกลาง           
ทั้งในทางภูมิศาสตร สังคม และวัฒนธรรม  
 ในทางภูมิศาสตร “คนชายขอบ” มักเปนกลุมคนที่ตองเคลื่อนยายจากภูมิลําเนา
เดิมดวยเหตุผลทางธรรมชาติ เศรษฐกิจและการเมือง เพราะฉะนั้นการต้ังถิ่นฐานใหม             
หรือวิถีชีวิตของคนกลุมน้ีจึงตองเผชิญกับการแกงแยงแขงขันเพ่ือเขาถึงทรัพยากรที่มีอยู
อยางจํากัดในพื้นที่ใหม ทั้งยังถูกกีดกัน ถูกเอารัดเอาเปรียบจากคนกลุมใหญซึ่งอาศัยอยูใน
ดนิแดนหรือเขตภมูศิาสตรนัน้มากอน นอกจากนี ้คนชายขอบทางภมูศิาสตรยงัหมายรวมถงึ
คนที่อยูชายขอบพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยไมไดเคลื่อนยายจากถิ่นฐานเดิม
 ในทางสังคมและวัฒนธรรม “คนชายขอบ” เปนคนกลุมนอยในสังคมใหญ 
วัฒนธรรมประจํากลุมจึงเปนวัฒนธรรมยอยที่ไมไดรับการยอมรับหรือไดรับเลือกปฏิบัติ
จากผู คนในกระแสวัฒนธรรมหลัก การเรียนรู การปรับตัวและการตอสู ดิ้นรนเพ่ือ               
เอาตัวรอดหรือมีชีวิตอยู ภายใตสภาพการณดังกลาวจึงเปนสาระสําคัญของวิถีชีวิต
ประชากรที่อาศัยอยูในวัฒนธรรมชายขอบ (สุริชัย หวันแกว. 2546 : 13)
 นอกจากนี้ความเปนคนชายขอบทางสังคมจะเกี่ยวกับความสัมพันธเชิงอํานาจ            
ที่ซับซอน ซึ่งมักผลักใหคนสวนหนึ่งที่ไรอํานาจจนตกไปอยูชายขอบของสังคม แมจะมีชีวิต
อยูตรงศูนยกลางของพื้นที่ในเชิงภูมิศาสตรก็ตาม ในขณะเดียวกันก็ยังหมายรวมถึง
กระบวนการลดทอนความเปนมนุษย ดวยความพยายามทําใหคนกลายเปนสิ่งของ                
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บางอยางที่ตายตัว เชน การทําใหกลายเปนสินคา และการติดปาย ใหมีลักษณะอยางใด
อยางหนึ่งในแงลบ (อานันท กาญจนพันธุ. 2549 : 4 - 5)  
 กลาวโดยสรุป “คนชายขอบ” เปนบุคคลหรือกลุมคนสวนนอยที่ไมไดรับ                 
การยอมรับใหรวมเขาเปนพวกเดียวกับคนในกระแสวัฒนธรรมหลัก เปนบุคคลหรือ                
คนสวนนอยที่สังคมทําเปนไมรับรู ไมสนใจ ไมใหความสําคัญ จึงไมอยูในขายที่จะไดรับ
สิทธิพื้นฐานและไมสามารถเขาถึงความเปนธรรมที่รัฐจัดสรรให นอกจากนี้ยังเปนกลุมคน
ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ ถูกลดทอนความเปนมนุษยดวยการติดปายตีตราและถูกทําใหเปน
สนิคา หรอืถกูกาํหนดความหมายโดยสงัคมซึง่ทาํใหเขาเหลานัน้ตกเปนเบีย้ลาง ตองสญูเสยี
ตัวตนและไมมีพื้นที่อยูในสังคม

ความหมายของ “ศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุย”
 “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย” หมายถึง ความมีคุณคาในตัวตน ซึ่งคุณคาของความ
เปนคนไมไดขึ้นอยูกับถิ่นกําเนิด เพศ อายุ สติปญญา เช้ือชาติ ศาสนา การศึกษาหรือ  
ฐานะทางสงัคม เพราะทกุคนทีเ่กิดมาไมวาจะเปนใครอยูในสถานะใดตางมคีณุคาเทาเทยีมกนั 
จึงตองปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค และการปฏิบัติตอกันของผูคนในสังคมอยางเสมอภาค
ถือไดวาเปนการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

ขอบเขตขอมูลการศึกษา
 ขอมูลเรื่องสั้นท่ีเลือกมาวิเคราะหประเด็นการศึกษาเรื่อง “ศักดิ์ศรีความ               
เปนมนุษยของคนชายขอบฯ” คือเรื่องสั้นที่เขียนและตีพิมพในชวงหลังเหตุการณ 14 ตุลา 
2516 ที่สะทอนประเด็นการลดทอนศักด์ิศรีความเปนมนุษยอยางชัดเจน และเปน                  
เรื่องสั้นที่มีตัวละครเปนคนชายขอบท่ีเปนชนกลุมนอยและแรงงานตางดาวที่อพยพเขามา                        
เพื่อหวังพ่ึงพิงและสรางชีวิตใหมในประเทศไทย จํานวน 10 เรื่อง ไดแก เรื่อง “อพยพ” 
เร่ือง “โรงเรียนราง” เร่ือง “สงครามฆาลางเผาพันธุกะเรนนี” เรื่อง “เชวาตัวสุดทาย”                  
ของ โถเรบอ เรื่อง “คลายวาจะเริ่มจากฝน” ของ จเด็จ กําจรเดช เรื่อง “คนขายโรต ี                
แหงศรีลังกา” ของ กนกพงศ สงสมพันธุ เรื่อง “ฝงเมืองตระนอม (เมื่อเขมรพนมเปญ               
เมาแดด)” ของ จําลอง ฝ งชลจิตร เรื่อง “ลูกทวายโปรเจ็คท” ของ องค บรรจุน                 
เรื่อง “หญิงเฒาบนภูเขาชรา” ของ เสกสรรค ประเสริฐกุล และเรื่อง “ดอยรวก”                   
ของนทธี ศศิวิมล
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 จากการวิเคราะหเรื่องสั้น 10 เรื่องดังกลาว ผู วิจัยพบประเด็นที่นาสนใจ               
และมีความยอนแยงกัน ประเด็นแรก คือ การตอสูเพื่อศักด์ิศรีที่ถูกลดทอน และประเด็น                   
ที่สอง คือ การยอมรับชะตากรรมโดยไร พลังท่ีจะตอสู ขัดขืน ทั้งสองประเด็นมี                              
รายละเอียด ดังนี้

การตอสูเพื่อศักดิ์ศรี
 ธรรมชาติของมนุษยยอมตองการอิสรภาพ ตองการกําหนดชะตาชีวิตของ     
ตนเอง ทุกคนมีสิทธิ มีความเสมอภาคในดานตาง ๆ เทาเทียมกัน และตองการการยอมรับ
ใหเป นสวนหนึ่งของสังคมโดยปราศจากเง่ือนไข ดังน้ัน จิตสํานึกหน่ึงของคนใน                         
สังคมประชาธิปไตยจึงควรตระหนักวา มนุษยไมวาจะเปนใคร อยูในสถานภาพใดก็ตาม 
ทุกคนที่เกิดมายอมมีศักดิ์ศรีเสมอกัน ตองปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาคและใหเกียรติ                 
ซึ่งกันและกัน แตเมื่อคนกลุมหนึ่งถูกกีดกันใหมีสถานะเปน “คนอื่น” เปน “คนกลุมนอย”               
เปนคนที่ด อยอํานาจ เปนผู ที่ตกเปนเบี้ยลางของคนกลุมใหญในสังคมขาดอํานาจ                    
การตอรอง ขาดการศึกษา ถูกกีดกันจากการจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งไมมีตําแหนงแหงที่
ในสังคมหรือเรียกรวม ๆ วามีสถานะเปน “คนอื่น” หรือ “คนชายขอบ” พวกเขาจึงมัก              
ถูกขับออกจากสังคมท้ังในบริบททางภูมิศาสตร เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง             
และสิ่งแวดลอม ในหลายสถานการณพวกเขาตกเปนผูถูกกระทําจากผูที่มีสถานภาพ                
เหนือกวา กระบวนการเรียนรูและการตอสูของคนชายขอบที่ผูเขียนนําเสนอผานเรื่องส้ัน                   
เปนทางหนึ่งที่จะทําใหเขาใจศักยภาพของความเปนคนของพวกเขาวาสามารถดํารงอยูได 
แมจะตกอยู ในสถานภาพท่ีถูกลดทอนความเปนมนุษยจนถึงที่สุด และพวกเขาจะมี                  
วิถีปฏิบัติอยางไรเพื่อใหอยูรวมกับคนสวนใหญในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรีหรือพยายาม             
ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีที่ตนเองมีอยูในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่ง วิถีทางที่คนชายขอบยืนหยัด                  
เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตนโดยไมยอมจํานนตอการถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือถูกขมเหง
รังแกจากคนในสังคม สะทอนผานเรื่องสั้นในหลายรูปแบบเชน การตอสูอยางมีศักดิ์ศรี     
เพื่อรักษาสิทธิในการครอบครองพื้นที่จากเรื่องสั้นเรื่อง “อพยพ” และ เรื่อง “โรงเรียน
ราง” ของ โถเรบอ การตอสูเพื่อรักษาแผนดินถิ่นเกิด จากเรื่องส้ันเรื่อง “หนีสงคราม      
ฆาลางเผาพันธุ กะเรนนี” ของ โถเรบอ การประกาศความมีตัวตนเพื่อรักษาศักดิ์ศรี
จากเรื่องสั้นเร่ือง “คลายวาจะเริ่มจากฝน” ของ จเด็จ กําจรเดช ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี
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 1. การตอสูเพื่อรักษาสิทธิในการครอบครองพื้นที่  
 การอางสิทธิในการครอบครองพื้นท่ีเกิดจากความขัดแยงระหวางเจาหนาที่             
ของรัฐกับชนกลุมนอยในเรื่องที่ทํากิน เรื่องสั้นเรื่อง “อพยพ” (2541) ของ “โถเรบอ” 
สะทอนใหเห็นความเดือดรอนของชาวปกาเกอญอท่ีถูกเจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจโดยอาง
นโยบายการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและการชวงชิงทรัพยากรธรรมชาติอยาง                    
ไมเปนธรรม ดวยการประกาศเขตอุทยานแหงชาติทับถิ่นที่อยูอาศัยของชาวปกาเกอญอ 
 กรณีที่ เจ าหนาท่ีของรัฐบาลประกาศพื้นท่ีอุทยานแหงชาติทับซอนพื้นที่                 
ทํามาหากินของชนกลุมนอยที่อพยพมาตั้งรกรากในเขตแดนประเทศไทย เปนผลสืบเนื่อง
มาตั้งแต พ.ศ. 2522 เมื่อรัฐใหสัมปทานปาไมแกบริษัทเอกชน สงผลใหพ้ืนที่ปาไมลดลง
อยางตอเนื่อง จึงมีการประกาศปดปารอยละ 50 ของพื้นที่ปาทั้งประเทศเปนคร้ังแรก             
ในสมัยรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท แตรัฐบาลก็ถูกกดดันจากพอคาไมและผูมี              
ผลประโยชนจากการทาํไม ทาํใหรฐับาลในสมยัตอมาคอืสมยัของพลเอก เปรม ตณิสลูานนท 
ตองประกาศเปดปาสัมปทานอีกครั้งใน พ.ศ. 2527 ตอมาเกิดอุทกภัยที่คีรีวงศ จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีทอนซุงไหลบามาตามกระแสนํ้าและทําลายบานเรือนของราษฎร ทําให
เกิดกระแสกดดันจากส่ือมวลชน มีการตั้งคําถามกับรัฐบาลเพื่อแกไขปญหาการลักลอบ            
ตัดไมทําลายปา ทําใหรัฐบาลตองประกาศปดปาสัมปทานทั่วประเทศอีกครั้งและเริ่มใช
มาตรการการอนุรักษปาอยางเขมงวด โดยประกาศเขตอุทยานและเขตรักษาพันธุสัตว               
ทับพื้นที่ที่ยังมีไมอุดมสมบูรณหรือในเขตตนนํ้าลําธาร มีการออกกฎหมายเขตรักษา              
พันธุสัตวปาและการประกาศเขตอุทยานแหงชาติเพิ่มขึ้น รวมไปถึงการปรับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปที่ 7 (พ.ศ. 2529 – พ.ศ. 2535) เพื่อตองการใหมีพื้นที่
ปาอนุรักษเพิ่มขึ้น ดังนั้นการที่เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจอยางเขมงวดโดยอางกฎหมาย 
ตลอดจนนโยบายการจัดการปาไมและการประกาศขยายพื้นที่อุทยานแหงชาติออกไปจน
ทับพื้นที่ทํากินของชาวบานท่ีอาศัยอยูมาแตเดิม จึงเปนสาเหตุหลักที่ทําใหชาวบานไดรับ
ความเดือดรอน
 เรื่อง “อพยพ” เปนเรื่องสั้นที่เขียนหลังจากมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาตฉิบบัที ่7 ประมาณ 5 ป เปนไปไดวาความเดอืดรอนของชาวบานทีไ่ดรบัผลกระทบ
จากการประกาศเขตอุทยานแหงชาติยังไมไดรับการทบทวนใหมจากทางราชการ เรื่องสั้น
เรื่องนี้จึงสะทอนใหเห็นความเดือดรอนของชาวปกาเกอญอที่อพยพมาตั้งรกรากอาศัย
ผืนแผนดินไทยทํามาหากินเลี้ยงชีพสืบตอมาหลายชั่วอายุคน เมื่อมีการใชอํานาจรัฐบังคับ
ใหตองอพยพออกจากหมูบานไปยังท่ีซ่ึงทางการจัดไวให ทั้งยังประกาศวาการที่พวกเขา
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ตั้งถิ่นฐานบานชองในเขตอุทยานเปนเรื่องผิดกฎหมาย แตพวกเขาก็ไมไดยอมจํานนอยาง
สิ้นเชิง กลับใชความพยายามยืนหยัดสูเพื่อรักษาผืนดินที่เปนมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ
และถึงแมถิ่นท่ีอยูใหมที่ภาครัฐจัดใหจะมีโรงเรียน สถานีอนามัย มีไฟฟาและบานที่ปลูก
ใหอยูอยางสุขสบาย แตชาวบานก็ไมพึงปรารถนา พวกเขาตางยืนยันวา “เราจะไมอพยพ
ไปไหน เราจะอยูที่นี่ พอเฒาแมเฒาของเราอยูท่ีนี่ ตายที่น่ี เราจะตายที่น่ี” (โถเรบอ. 
2550 : 67) การยํ้าดวยคําพูดเชนน้ีเปนการปลุกปลอบใจและตอกยํ้าเจตจํานงที่จะอยูบน
ผืนแผนดินนี้ตอไป อยางไรก็ตาม ชาวบานรูวาการยืนหยัดเพียงลําพังคงไมมีพลังเพียงพอ 
ผูนําชุมชนจึงขอความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐระดับทองถิ่น แตตองผิดหวัง เพราะ
คําตอบที่ไดคือการอางวาการประกาศเขตอุทยานแหงชาติเปนนโยบายของรัฐ เปนเรื่อง
ของกฎหมาย นายอาํเภอหรอืแมแตผูวาราชการจงัหวดักช็วยอะไรไมได ชาวบานจงึรวมตวักนั
เพื่อยกระดับการชุมนุมรองขอความเปนธรรม ซึ่งพวกเขาตระหนักวาเปนสิทธิที่สามารถ
กระทําได ดังปรากฏในขอความตอไปนี้

 ผูนําหมูบานนัดหมายชาวบานมาชุมนุมท่ีหนาทําเนียบรัฐบาลรวมกับ “สมัชชา
คนจน” ซึง่เปนองคกรทีต่ัง้ข้ึนเพือ่ชวยเหลอืชาวบานคนยากคนจนจากชมุชนทองถ่ินตาง ๆ  
ที่ไดรับผลกระทบจากนโยบายพัฒนาประเทศ สงผลใหเกิดการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน นํ้า ปา ระหวางรัฐและภาคธุรกิจกับชาวบานท่ีอยูในชุมชนทองถ่ินทั้งในชนบทและ               
ในเมือง ส่ิงตาง ๆ เหลาน้ีไดรุกรานวิถีชีวิตปกติของชาวบาน ละเมิดสิทธิในการจัดการ

 “เราไมไดเดินขบวนกันแตคนสองคน เราเดินกันเปนพันเปน
หม่ืนคน เพราะคนที่กําลังเผชิญปญหาเชนพวกเรามีทุกที่ เรากําลัง
รวมตัวกันเพื่อจะตอสูเรียกรองใหรัฐบาลแกปญหาใหกับเรา...”
               (โถเรบอ. 2544 : 70)

 “ตอนแรก ๆ ทีเ่ราไดยนิการชมุนมุนะ เรากลวัมาก แตมาวนันี้
เราไมกลัวแลว เพราะมันเปนสิทธิของเรา...”
               (โถเรบอ. 2544 : 71)

 “เราจะแสดงพลังประชาชนออกมากดดันรัฐบาล เพื่อใหเรง
แกไขปญหาใหเกิดขึ้น เราจะชุมนุมกันที่กรุงเทพฯ”
               (โถเรบอ. 2544 : 72)
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ทรัพยากรของชุมชนทองถิ่น และทําลายวัฒนธรรมท่ีแตกตางหลากหลาย ผู นําชาว             
ปกาเกอญอไดรวมตอสูในนามสมัชชาคนจน เปนเวลานานหลายเดือนกวาจะไดกลับคืน             
สูถิ่นเกิดพรอมกับความหวังวาจะไมตองอพยพ เพราะมติคณะรัฐมนตรีฉบับหนึ่งที่ระบุวา
หมูบานของพวกเขาจะไดรับการคุมครอง จนกวากระบวนการพิสูจนสิทธิจะแลวเสร็จ         
ชาวบานมั่นใจวาจะตองชนะเพราะเชื่อวาบรรพบุรุษของพวกเขาไดอพยพเขามาอยู                
กอนที่ทางการจะประกาศวาท่ีดินผืนน้ันเปนเขตอุทยาน แตเรื่องกลับหักมุมจบและ              
สรางความผิดหวัง ดูเหมือนการตอสูเพื่อรักษาผืนแผนดินของพวกเขาอาจจะไรความหมาย 
เพราะในขณะที่ผูนําชาวบานไปชุมนุมประทวง เจาหนาที่ปาไมกลับมาขมขู บีบบังคับ               
ชาวบานกลุมหนึ่งใหยินยอมอพยพ อีกทั้งมีการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรี แมชาวบานคิดวาการ
ตอสูของเขานาจะสูญเปลา แตเขาก็ยังคงไมยอมจํานน คําประกาศของหัวหนาชุมชน              
ที่ดังกองปาคือประโยคที่วา

  “ขา จะ ไม โอบ พะ โยบ...” 

 เร่ืองสั้นเรื่องนี้นอกจากเสนอประเด็นเรื่องการตอสู ของชนกลุมนอยและ                
การพยายามสรางพื้นที่ของการขัดขืนความไมเปนธรรมเพื่อรักษาศักดิ์ศรีและปกปองสิทธิ
ของตนเองแลว ยังนําเสนอประเด็นเรื่องชนกลุ มนอยท่ีมักถูก “ติดปาย” สรางภาพ              
เหมารวมวาเปนพวกตัดไมทําลายปาและปลูกพืชเสพติด 

. พวกเขาจึงพยายามแสดงใหเห็นวาพวกเขาเปนผูอนุรักษปา แตผูเขียนไมได
กําหนดบทบาทใหตัวละครกลุมนี้แสดงศักยภาพดานภูมิปญญาในเรื่องการอนุรักษปา   
อยางชัดเจนและเห็นเปนรูปธรรม มีเพียงคําพูดของตัวละครประโยคเดียวในเร่ืองท่ียืนยัน
วาพวกเขาไมไดเปนผูทําลายปาไม พบตอนท่ีเจาหนาท่ีปาไมเขามาบอกวาพื้นที่นี้เปนเขต
อุทยาน พวกเขาไมเขาใจคําวา “อุทยาน” เจาหนาท่ีไดอธิบายวา อุทยานแหงชาติคือ          

      “...พวกเรามักเปนเชนนี้ ถูกกลาวหามาโดยตลอดวา 
ชาวเขาตัดไมทําลายปา ชาวเขาทําไรเล่ือนลอย ชาวเขาปลูก
ยาเสพติด ชาวเขาเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ...”

                        (โถเรบอ. 2550 : 75)
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การดูแลรักษาปา ผูนําชาวปกาเกอญอจึงไดบอกกับเจาหนาท่ีปาไมส้ัน ๆ วา “มันตรง         
กับความเชื่อและวิถีของพวกเราปกาเกอญอ” (โถเรบอ. 2550 : 65)
 นอกจากนี้ประเด็นเรื่องการเลือกปฏิบัติจากเจาหนาที่ของรัฐตั้งแตระดับกํานัน     
ผูใหญบานไปจนถึงผูวาราชการจังหวัดตอชนกลุมนอย สะทอนใหเห็นวาเจาหนาท่ีของรัฐ                     
ไมใสใจหรอืไมใหความสาํคญัแกความเดอืดรอนของราษฎร พวกเขาเพยีงปฏบิตัติามหนาที่               
แตขาดความใสใจทีจ่ะปกปองสทิธขิองชาวบานอยางจรงิจงั หรอืกรณทีีช่าวบานถกูคกุคาม             
จากเจาหนาทีป่าไมซึง่เปนเรือ่งไมถกูตองและไมเปนธรรม เรือ่งสัน้เรือ่งนีก้ไ็ดทาํหนาทีร่องเรยีน
เพือ่ใหคนของรฐัตระหนกัถงึภารกจิทีต่องทาํเพือ่ประชาชนอยางเสมอหนาและเทาเทยีมกนั 
สวนประเด็นการประกาศเขตอุทยานทับพื้นที่ทํากิน อาจเปนแรงกระตุนใหฝายบานเมือง
ตระหนกัถงึความเดือดรอนของชาวบานวาการใหชาวบานยายถิน่ทีอ่ยูไปอยูในทีท่ีไ่มคุนเคย             
จะทาํใหพวกเขาตองปรบัเปลีย่นวิถีชีวติตางไปจากวถิดีัง้เดิม ตองสูญเสยีความมตีวัตน ดงันัน้
การประกาศเขตอทุยานแหงชาตทัิบถิน่ทีอ่ยูอาศัยด้ังเดมิ ทัง้ ๆ ทีพ่วกเขาพยายามดแูลรกัษา                  
ผนืปาจงึเปนเรือ่งทีช่าวบานเหน็วาไมยตุธิรรม และไมสามารถนิง่เฉยใหภาครฐัอางขอกฎหมาย             
เพือ่ขบัไลพวกเขาใหออกนอกพืน้ทีไ่ปไดงาย ๆ อยางนอยพวกเขากพ็ยายามรกัษาสทิธแิละ
ศักดิ์ศรีของตนเองโดยรวมกันตอสูจนถึงที่สุด  
 ตอมาใน พ.ศ. 2542 โถเรบอ เขียนเร่ืองสั้นเรื่อง “โรงเรียนราง” สะทอนความ
โหดรายของมนุษยในคราบของเจาหนาท่ีรัฐและสะทอนใหเห็นวานโยบายการประกาศ         
เขตอุทยานแหงชาติสงผลกระทบรุนแรงตอการศึกษาของเยาวชนที่เปนชนกลุมนอย
ในทองที่ที่หางไกล เมื่อครูถูกทางการเรียกไปแจงวา “โรงเรียนที่คุณสอนอยู มีความจําเปน
ตองปดตวัลง เพราะรฐัมนีโยบายประกาศพืน้ทีท่ีค่ณุอยูเปนเขตอทุยานแหงชาต ิตองอพยพ
ชาวบานออกจากเขตปา” (โถเรบอ. 2550 : 82) ครูรูอยูเต็มอกวาการอพยพชาวบานออก
จากผืนปาไมใชการแกปญหาการอนุรักษปาไม เขาอยากตั้งคําถามกับเจาหนาที่วาตนเหตุ
ของการตัดไมทําลายปาเปนฝมือของชาวเขาจริงหรือ แตครูเล็ก ๆ อยางเขาก็ไมสามารถ
ทําได นอกจากน้ี การยื่นเรื่องของ “เซดีปา” ในฐานะผูนําหมูบาน ขอใหทางการยุติการ
อพยพชาวบานเสโดคีออกจากหมูบาน กลบัทาํใหผูนาํหมูบานโดนรมุทาํราย และครถูกูขูฆา
ถาไมออกจากพืน้ที ่การกระทาํของเจาหนาทีข่องรฐัสรางความเดอืดรอนและความเจบ็ปวด
ใหแกชาวบานที่ไมมีทางตอสู “โถเรอบอ” ในฐานะนักเขียนชนเผา ไดแสดงทรรศนะ
เรื่องความอยุติธรรมที่ชนกลุมนอยไดรับ ผานตัวละครของเขาดวยความเจ็บชํ้านํ้าใจวา
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 การขับไลชาวบานออกจากเขตปาอนุรักษ การที่โรงเรียนถูกปด โดยที่ทางภาครัฐ
ไมไดคํานึงถึงอนาคตของเด็ก ๆ วาการศึกษาเทาน้ันที่จะทําใหพวกเขามีอนาคตที่ดีขึ้น            
กวาเดิมหรือการใชกําลังทํารายและอางขอกฎหมายเพื่อขับไลใหชาวบานออกจากพื้นท่ี
โดยไรมนุษยธรรมเปนการกระทําที่แสดงใหเห็นการลดทอนศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
แมวาชนกลุ มนอยเหลาน้ันพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อปกปองรักษาสิทธิของตนแตก็                
ดูเหมือนจะไรความหมาย เสียงเรียกรองขอความเปนธรรมไมมีพลังพอที่จะทําให                  
หนวยงานของรัฐกลับมาทบทวนนโยบายใหมคงปลอยใหพวกเขาเผชิญชะตากรรม
ที่หลีกเลี่ยงไมไดเพียงลําพัง
 
 2. การตอสูเพื่อรักษาแผนดินถิ่นเกิด
 นอกจากเรื่องของการปกปองสิทธิในผืนดินที่อาศัยแลว เรื่องสั้นอีกเรื่องหน่ึง       
ซึ่งเปนผลงานของนักเขียนคนเดียวกันคือเรื่อง “หนีสงครามฆาลางเผาพันธุกะเรนนี” 
(2544) เสนอประเดน็การตอบโตเพือ่รกัษาศักดิศ์รขีองเผาพนัธุและเพือ่กอบกูแผนดนิถิน่เกิด
 กะเรนนีเปนรัฐขนาดเล็ก คนไทยเรียกพวกเขาวา “กะเหรี่ยงแดง” แผนดิน            
กะเรนนีอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลคามหาศาล มีแรทองคํา ทองคําขาว เหล็ก 
ตะกั่ว พลอย ดีบุก เปนแหลงกาซธรรมชาติ และมีไมสักดําที่เปนไมสักหายาก เปนเหตุ
ใหรัฐบาลพมาตองการครอบครองดินแดนแหงนี้ ดังนั้น เมื่อพมาไดรับเอกราชจากอังกฤษ 
กะเรนนีจึงถูกผนวกเปนสวนหนึ่งของพมาทันที แตเนื่องจากชาวกะเรนนีถือวาตนไมเคย
ตกอยูภายใตการปกครองของใคร แมในชวงเวลาทีอ่งักฤษปกครองประเทศพมา รฐักะเรนนี
จึงไดทําขอตกลงพิเศษกับรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลพมาในป 2418 ใหยอมรับอิสรภาพ

        “...จักจั่นไฟแลงบนตนไมเปลงเสียงระงมทั่วปา บอกเลาเรื่อง
ราวชีวิตความทุกขยากของชาวบานเสโดคี ที่ตองมาพบเจอกับความ
แหงแลงนํ้าใจในหัวใจเพื่อนมนุษยผูอาศัยอยูรวมแผนดินน้ี เพียง
พวกเขาแตกตางทางภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม วิถีชีวิต 
จึงทําใหคนอีกกลุมหนึ่งอางความถูกตองของกฎหมาย และมอง
ไมเห็นนํ้าตารินหลั่งอาลัยถิ่นเกิดของคนปาดอย หรือนํ้าตาคนปา
คนดอยที่กลั่นออกมาจากความเจ็บปวด ทุกขยาก เปนเพียงเรื่อง
ตลกโปกฮาอนัแสนสนกุ ทีค่นจะกลาวออกมาหวัเราะกนัในวงเหลา”

                                (โถเรบอ. 2550 : 88)
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ของรัฐกะเรนนี โดยกะเรนนียอมเปดเสนทางคมนาคม และเสนทางการคาสูประเทศจีน
เปนขอแลกเปลี่ยน เมื่อรัฐบาลพมาตองการปกครองรัฐกะเรนนี จึงสงกองกําลังทหารเขา
ยึดครองและเขนฆาชาวกะเรนนีอยางทารุณ ชาวกะเรนนีจึงตอสูกับรัฐบาลพมาแบบกอง
โจรตั้งแตป 2491 มาจนถึงปจจุบัน ภายใตชื่อ พรรคกาวหนาแหงชาติกะเรนนี หรือ KNPP 
และชาวกะเรนนีบางสวนก็ไดหลบหนีเขามาอยูในคายผูอพยพในประเทศไทย
 เร่ืองสัน้เร่ืองนีเ้ปนเรือ่งเลาผานความคดิคาํนงึของชายหนุมชาวกะเรนนทีีศู่นยอพยพ
ในประเทศไทย ยอนหลังไปเมื่อเขายังเปนเด็กชายเล็ก ๆ เขาไดรูซึ้งถึงความเลวรายของ
กองกําลังพมาที่บุกเขามาในหมูบาน ทหารพมาใชอาวุธเขนฆาพี่นองเพื่อนบานของเขา
อยางโหดรายทารุณ รุมขมขืนหญิงสาวในหมูบานจนหนําใจแลวฆาทิ้ง ผูคนถูกสังหาร
ลมตายแทบหมดหมูบาน จะมีหนีเล็ดลอดไปไดเพียงไมก่ีคนซึ่งรวมทั้งเขาที่ซอนตัวอยู
ไมไกลจากบานมากนัก ภาพพอถูกทหารพมายิงท้ิงอยางเลือดเย็นยังคงติดตาและคําพูด
ของกองกาํลงัพมา เขาจําไดจนติดใจ “ฆาแมงมนัใหหมด ไอกะเหรีย่งข้ีเรือ้น...เผาแมง ใหหมด 
ไอกะเหรี่ยงเนา ไอกะเหรี่ยงขี้กลาก อยาใหมันอยูรกเหม็นแผนดินพมา” (โถเรบอ. 2544 : 
120) เปนคําประณามหยามเหยียดของทหารพมาบงบอกถึงความเกลียดชัง และไมเห็น
คุณคาความเปนมนุษยของชาวกะเรนนีแมแตนอย จุดประสงคเดียวที่พวกทหารพมา
ตองการคือการทําลายลางเผาพันธุกะเรนนีใหหมดสิ้น
 หลังจากสังหารผู คนแลว หมูบานถูกเผาเหลือเพียงซากไหมดํา ภาพพี่นอง
เผาพันธุของเขานอนตายระเกะระกะทั่วหมูบาน ทําใหเขาตองหล่ังน้ําตาออกมาดวยความ
สะเทือนใจ

   ทําไม สงครามมีแตความโหดราย จะใหชาวกะเรนนี
วางอาวุธยกแผนดินถิ่นเกิดบรรพบุรุษใหแกผูรุกราน แลวไปเปน
ขารับใชทหารพมามันกดขี่ขมเหงรังแกอยางนั้นหรือ ? อิสรภาพ
ของชาวกะเรนนนีั้นเลา วิญญาณวีรชนจะใหอภัยไดอยางไร สงคราม
มีแตความโหดราย
  เ พ่ือกู แผ นดิน ถ่ินเ กิดของบรรพบุรุษคืนกลับมา
เพื่ออิสรภาพในการปกครองตนเอง ชาวกะเรนนีจําใจตองทํา
สงครามกับผูมารุกราน “ตายในสนามรบ สงางามกวา มีชีวิตอยู
เปนทาส” เปนคําพูดของวีรบุรุษกะเรนนี กองดังขึ้นจากสวนลึก
ในวิญญาณของทหารกะเรนนี 

                               (โถเรบอ. 2544 : 111 – 112)
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 เรื่องสั้นเรื่องนี้ไมไดเสนอภาพใหเห็นการตอสูเพ่ือรักษาสิทธิในการมีชีวิตอยาง
อิสระในแผนดินถิ่นเกิดโดยตรง ผูเขียนเพียงสงสารผานความคิดของทหารกูชาติกะเรนนี           
ที่สะเทือนใจจากเหตุการณที่ทหารพมาสังหารพี่นองรวมเผาพันธุ ของเขาอยางทารุณ 
ถอยคําของบรรพบุรุษที่ดังกองในความทรงจํา “เพื่อกูแผนดินถิ่นเกิดของบรรพบุรุษ              
คืนกลับมา เพื่ออิสรภาพในการปกครองตนเอง ชาวกะเรนนีจําใจตองทําสงครามกับ              
ผูมารุกราน ตายในสนามรบ สงางามกวามีชีวิตอยูเปนทาส” เปนการยํ้าวาชาวกะเรนนี              
จะไมยอมแพแกผูรุกราน ไมยอมตกเปนทาสของศัตรู ไมยอมถูกกดขี่หมเหง ชาวกะเรนนี
ตองตอสูเพื่อใหไดดินแดนของตนคืนมาแมจะตองเสียเลือดเนื้อและชีวิตก็ตาม
 
 3. การประกาศความมีตัวตนเพื่อรักษาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
 การประกาศความมีตัวตน การตระหนักถึงคุณคาของตนเองและของพ่ีนอง              
รวมเผาพันธุเปนสิ่งยืนยันศักดิ์ศรีที่ตนเองมีอยู เรื่องสั้นเรื่อง “คลายวาเริ่มจากฝน” (2554) 
ในรวมเรื่องสั้นชุด แดดเชารอนเกินกวาจะนั่งจิบกาแฟ ของจเด็จ กําจรเดช เปนเรื่องสั้น              
ที่ผู เขียนใชเปนกระบอกเสียงแทนคนพลัดถิ่นชาวมอญที่ถูกพมาขับไลออกจากแผนดิน             
จนตองหนีเขามาอาศัยอยูในแผนดินอื่น ทําใหตกอยูในสภาพเปนคนไรรัฐและกลายเปน    
“คนอื่น” ในแผนดินใหม ซํ้ายังถูกขมเหงรังแกจากเจาของดินแดนอยางไรมนุษยธรรม 
 ชาวมอญมีประวัติศาสตรการสูรบกับรัฐบาลพมามายาวนาน เชนเดียวกับ               
ชนกลุมนอยกลุมอ่ืน ๆ ในพมาท่ีมีการตอสู ห้ําหั่นกันดวยอาวุธสงครามมานานหลาย
ทศวรรษ เพื่อการสรางชาติ ใหเปนรัฐมีเอกราช และไดปกครองตนเองในระดับหนึ่ง รวมถึง
มีสิทธิในการใชภาษาและมีวัฒนธรรมเปนของตนเอง ความฝนของชนชาติมอญคืออยาก
เห็นประเทศมอญปรากฏอยูในแผนท่ีโลกเหมือนกับประเทศอื่น ๆ แมปจจุบันรัฐบาลพมา
จะมีการเจรจาสงบศึกกับพวกชนกลุมนอย มีการเจรจาหยุดยิงและมีการผอนปรนอนุญาต
ใหชาวมอญจัดงานวันชาติไดอยางถูกตองตามกฎหมาย แตในทางปฏิบัติ ความหวังของ
ชาวมอญที่จะปกครองตนเอง มีพื้นท่ีเปนของตนเองคงเปนเรื่องยาก เพราะทรัพยากร           
สวนใหญของพมาอยูทางตอนลางในสวนที่เปนดินแดนของมอญและกะเหรี่ยงซึ่งเปนที่
ปากแมนํ้า ถาพมาใหเอกราชแกพวกมอญและกะเหรี่ยง พมาก็จะมีเน้ือที่ที่อยูแตเฉพาะ
ตอนบนและออกทะเลไมได รวมถึงทํากสิกรรมไมได ทําใหรัฐบาลพมาใชกําลังกดดัน             
ชาวมอญใหอพยพออกนอกพ้ืนที่ตลอดมา ดังนั้นความหวังท่ีจะไดเปนรัฐอิสระปกครอง
ตนเองของชาวมอญดูจะเลือนราง เมื่อพวกเขาทนภาวะถูกกดดันไมได ก็จําเปนตองอพยพ
เขามาอาศัยอยูในประเทศเพื่อนบานเพื่อหวังอนาคตที่ดีกวา 
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 เรื่อง “คลายวาจะเริ่มจากฝน” ผูเขียนวางเคาโครงเรื่องโดยใชเหตุการณ ในป 
พ.ศ. 2553 เมื่อคนของกองทัพของ พระเจา (God’s Army) จํานวน 10 คน ในชุดพราง
พรอมอาวุธครบมือเขายึดโรงพยาบาลศูนยราชบุรี ควบคุมคนไขและเจาหนาที่จํานวนหน่ึง
เปนตัวประกัน เพราะตองการนําตัวแพทยและพยาบาลไปรักษาทหารกะเหรี่ยงท่ีไดรับ             
บาดเจบ็จากการถกูทหารรฐับาลพมาปราบปรามอยางหนกั แตเรือ่งสัน้เรือ่งนี ้จเดจ็เปลีย่นฉาก
จากการบุกยึดโรงพยาบาลเปนการบุกยึดโรงเรียนของชุมชน
 เรื่องสั้นเรื่องนี้เปนเรื่องเลาจากคําใหการของตัวละครชื่อ “ธง” ซึ่งอยู ใน
เหตุการณที่คนพลัดถิ่นชาวมอญบุกเขายึดโรงเรียนและเขาเปนนักเรียนคนหนึ่งที่ถูกจับ
เปนตัวประกัน คําใหการของเขาเทาความถึงเพื่อน ชื่อ “ฮะตู” ซึ่งเปนเด็กพิการใสขาเทียม 
มีพอเปนแรงงานตางดาวที่มักถูกชาวบานเหมารวมวาเปน “พมา” และถูก “ติดปาย”             
วาเปนพวกโหดราย ชาวบานมองคนเหลาน้ันวาเปน “ปศาจ” พวกเขาเปรียบเสมือน             
เปน “คนอื่น” ในสังคมไทย ไมไดรับการยอมรับ มิหนําซํ้ายังถูกเกลียดชังรังเกียจจนไมมี
ใครคบหาดวย ทรรศนะเหลาน้ีนาจะเปนอคติทางชาติพันธุและเปนสํานึกที่ถูกปลูกฝง               
ในเรื่องการเปนศัตรูคูแคนระหวางไทยกับพมาซึ่งยังคงสืบทอดมาถึงคนรุนปจจุบัน ฮะตู              
ถกูเพือ่นรวมหองเรียนรงัเกียจ เขาไมมเีพือ่น มหินาํซ้ํายงัถกูขมเหงรงัแกจากเพือ่นรวมโรงเรียน
อยูเสมอ แตฮะตูก็ไมไดตอบโต ไมผูกพยาบาทและใหอภัยพวกเขาเหลานั้น เขาปฏิบัติ            
ตอทุกคนดวยความจริงใจ และเปดใจยอมรับทุกคนเปนเพื่อน ความดีของฮะตูชนะใจธง
และเขาทาํใหธงมองเหน็วาถึงแมจะไมมแีผนดนิอาศยั แตฮะตกูย็งัภาคภูมใิจในการเปนคนมอญ 
ซึ่งขณะนี้พี่นองของเขากําลังสูรบกับพมาเพ่ือแสดงสิทธิที่จะไดครอบครองแผนดินของ
ตนเองโดยชอบธรรม ฮะตูบอกธงวา

 

 “เราไมใชพมา...ในสายตาของชาวโลกและรัฐบาลพมานั่นใช 
แตเราเปนคนมอญ มอญก็เปนคน เปนชนกลุมนอยที่แยกจากพมา
เพื่อปกครองตนเองเชนเดียวกับ ฉาน วา กะเหรี่ยง คะเรนนี ทั้งหมด
กําลังทําสงคราม ทั้งระหวางชนกลุมนอยดวยกันและกับรัฐบาล” 
                                      (จเด็จ กําจรเดช. 2554 : 90)
 “ตองรอใหเรามีชื่อประเทศในแผนที่โลกกอน เรามีธงชาติ
แตไมมีเสาใหผูก ไมมีพื้นท่ีซ่ึงมองเห็นได และ...” เสียงของเขาหายไป
                                      (จเด็จ กําจรเดช. 2554 : 92)
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ความมีตัวตนของฮะตูเกิดจากคุณธรรมและความดีงาม ทําใหเพื่อนและครูตระหนักวา
เขายังมีชีวิตอยูถึงแมจะไมมีลมหายใจ สํานึกนี้เกิดจากเหตุการณในตอนที่พี่ชายของฮะตู
บุกเขายึดโรงเรียน จับครูและนักเรียนเปนตัวประกัน ฮะตูถูกส่ังใหซอนตัวอยูบนภูเขา 
แตเขากลับหนีมาบอกพอของธง ทั้งสองจึงไดไปขอความชวยเหลือจากทหารชุดคุมครอง
หมูบาน ฮะตูบอกทหารวาเขาจะเขาไปเกลี้ยกลอมพี่ชายใหวางอาวุธ ทหารจึงสัญญาวาจะ
ไมทํารายฮะตู แตเมื่อทหารตํารวจตัดสินใจบุกเขาไป ฮะตูก็เปนคนหนึ่งที่เสียชีวิตในการ
ปะทะกันครั้งนี้ หลังจากเหตุการณสงบลง ในหองเรียนทุกเชาครูจึงยังคงขานชื่อนักเรียน
ทุกคนรวมทั้งฮะตูดวย ดังปรากฏในขอความตอไปนี้

 คําโปรยในตอนนําเรื่องท่ีผูเขียนนํามาเปนขอความในตอนเปดเรื่อง แสดงใหเห็น
วาเพื่อนรวมช้ันเรียนรวมท้ังครูของฮะตูทําเสมือนวาเขายังเปนนักเรียนคนหน่ึงในช้ันเรียน

 ฮะตูเปนเพียงเด็กชายชาวมอญพลัดถิ่น แตความจริงใจและความหวงใยที่เขา
มีใหแกเพื่อน ๆ คนไทยในโรงเรียนโดยเฉพาะกับธง ทําใหเขาตัดสินใจอยางกลาหาญที่จะ
ชวยยุติความขัดแยง ผลคือเขาตองตกเปนเหยื่อของการใชกําลังเขาปราบปรามผูกอความ
ไมสงบ อยางไรก็ตาม คุณธรรมและความดีงามของฮะตูเปนส่ิงท่ีขจัดชองวางความเปน 
“คนอื่น” ของฮะตู ทําใหครูและเพื่อนในโรงเรียนรําลึกถึงเขาอยูเสมอ  
 การแสดงตัวตนเพ่ือคงไวซ่ึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในอีกลักษณะหนึ่งคือการ
แยงชิงพื้นที่เพื่อเปลี่ยนบทบาทจากผูถูกกดขี่ขมเหงเปนผูที่มีอํานาจเหนือกวาดวยการใช

 ...หากมีใครเดินผานหนาหองและมองเขามา ก็อาจคิดวามีเด็ก
คนหนึ่ งลุกไปหองนํ้า... 
    (จเด็จ กําจรเดช. 2554 : 77)

 ...หลังเหตุการณวันน้ันบรรยากาศก็กลับมาเหมือนเดิม              
ครูนํ้าฝนยังเรียกชื่อฮะตู ธงลุกข้ึนตอบวาฮะตูไมสบาย มาเรียนไมได          
ครูนํ้าฝนตาแดง ตอนแรกเพื่อนอาจแปลกใจ แตก็ยอมรับในที่สุดวายัง
มีนักเรียนอีกคนน่ังหลังหองกระเปานักเรียนวางบนเกาอ้ี แมไมมีคนนั่ง 
แตหนังสือที่เรียนยังเปดกางบนโตะ ซึ่งหากมีใครเดินผานหองแลวมอง
เขามา ก็อาจคิดวาเด็กคนหนึ่งลุกไปเขาหองนํ้า...
                            (จเด็จ กําจรเดช. 2554 : 99)
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กําลังและอาวุธ เปนธรรมชาติของมนุษยท่ีตระหนักวาทุกคนมีศักดิ์ศรี และเมื่อใดก็ตาม            
ที่ตนเองตองตกเปนเบ้ียลาง ถูกขมเหงรังแกอยางไมเปนธรรม พวกเขาก็ตองพยายาม
ดิ้นรนตอสูเพื่อหาพื้นที่ประกาศความมีตัวตนและเรียกศักดิ์ศรีของตนคืนมา 
 การแยงชิงพื้นที่เพื่อหาโอกาสหลุดพนจากการเปนผู “ถูกกระทํา” และกลายมา
เปน “ผูกระทํา” ปรากฏในตอนที่พี่ชายของฮะตู ทหารกูชาติชาวมอญบุกเขายึดโรงเรียน 
ในขณะที่ครูนักเรียนกําลังดูการถายทอดฟุตบอลที่พี่ของธงเปนนักเตะคนหน่ึงในทีม               
ทหารกู ชาติจับนักเรียนเปนตัวประกันและประกาศวาจะสังหารตัวประกัน 1 คน เม่ือ               
นักเตะไทยทําประตูไดหน่ึงประตู จุดประสงคของการบุกยึดโรงเรียนและจับตัวประกัน
เปนการตอบโตที่พวกเขาถูกกดข่ีขมเหงรังแก เพราะคายผูอพยพซึ่งเปนพ้ืนที่พักพิง
ชั่วคราวถูกทหารไทยเผาเพื่อผลักดันใหพวกเขาออกจากพื้นที่ ดังคําบรรยายวา

 การกระทําของพี่ชายฮะตูเปนการเรียกรองใหคนไทยเจาของประเทศที่พวกเขา
หนีรอนมาพึ่งเย็นไดตระหนักวา พวกเขาก็เปนมนุษยท่ีมีความหยิ่งทะนงในศักดิ์ศรีและ
ภาคภูมิใจในเชื้อสายมอญและเมื่อตองมีสถานภาพเปนผูอพยพในคายล้ีภัย เขาก็ตองการ
การปฏิบัติที่ใหเกียรติในฐานะท่ีเปนมนุษยคนหน่ึง แตทายที่สุด พวกเขาก็ถูกทหารไทย         
ที่บุกเขามาชวยเหลือตัวประกันสังหารอยางเลือดเย็น
 การถูกรุกรานรวมไปถึงการถูกเลือกปฏิบัติดวยความไมเปนธรรมถือเปนการ
ลิดรอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเม่ือศักดิ์ศรีของคนชายขอบถูกลิดรอน เขาเหลานั้น 

 ...เขาขอธงชาติไทยท่ีเอกเพื่อนของธงถือคางเอาไว ปลดธงชาติ
ไทยออกจากดามแลวติดธงผืนน้ันเขาไปแทน ธงผืนนั้นสีแดง มีรูปหงสเหิน
สีทองอยูตรงกลาง แลวบอกวาน่ีเปนธงชาติของพวกเขา ดูใหดีวามันไมได
เปนธงชาติพมา ท้ังยังไมใชธงของประเทศไหนที่คนรูจัก จึงไมควรเรียก
พวกเขารวมกับพวกไหน ไมวาจะเปนพวกยดึโรงพยาบาล พวกทีค่ายาเสพตดิ
ที่ชายแดนและหรือแมแตพวกที่ทําสงครามสมัยยังขี่ชางกันอยู

 “เราไมไดเปนสมาชิกขององคการสหประชาชาติ ไมไดเขารวม
แขงขันกีฬาไมวาจะระดับไหน ไมควรอยูในประเทศผูอื่น ท้ังอาจไมสมควร
อยูในโลกนีใ้นสายตาชาวโลก แตเรายังอยูในคายลีภ้ยัทีเ่พ่ิงโดนเผา เราไมควร
ถูกปฏิบัติเชนนี้ ทั้งเราก็ไมคิดปฏิบัติเชนนี้กับใครกอน” 
                   (จเด็จ กําจรเดช.  2554 : 90)
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จะไมไดตกเปนผูถูกกระทําอยูฝายเดียว พวกเขาพยายามตอสูทุกวิถีทางเพื่อใหมีพื้นที่
ในสังคมและไดอยูรวมกับผูอื่นอยางมีศักดิ์ศรี แตการตอสูเพื่อรักษาสิทธิหรือเพื่อกอบกู
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของคนชายขอบในเรื่องสั้นหลายเรื่อง มักจบลงดวยความพายแพ 
ซึ่งนาจะเปนกลวิธีหนึ่งที่นักเขียนทิ้งทายไวเพื่อใหผูอานฉุกคิดและเกิดจิตสํานึกในเรื่อง
การปฏิบัติอยางเทาเทียมตอมนุษยดวยกัน

การยอมรับชะตากรรมโดยไรแรงขัดขืน 
 เมื่อศักดิ์ศรีถูกลดทอน ในบางสถานการณผู ถูกลดทอนซึ่งเปนชนกลุมนอย             
กลายืนหยัดตอสูเพื่อเรียกรองความเปนธรรมและเพื่อรักษาศักดิ์ศรีที่ตนเองมีอยู แตก็มี
หลายสถานการณท่ีพวกเขาเหลานั้นไรแรงที่จะตอสูขัดขืน ไมมีแมแตโอกาสที่จะแกตัว     
หรือตอบโต 
 โศกนาฏกรรมที่ เกิดจากการถูกลดคุณคาของความเป นคนและการถูก
เบียดเบียนระหวางมนุษยดวยกันอยางไรความปรานีสะทอนผานเรื่องส้ันหลายเร่ือง          
ในลกัษณะตาง ๆ กัน  เชน การลดทอนศกัดิศ์รีโดยการทําใหมนษุยกลายเปนส่ิงของบางอยาง
ที่ตายตัว ไดแก การทําใหมนุษยกลายเปน “สินคา” จาก เรื่อง “หญิงเฒาบนภูเขาชรา” 
ของ เสกสรรค ประเสริฐกุล “ดอยรวก” ของนทธี ศศิวิมล “ฝงเมืองตระนอม (เม่ือ            
เขมรพนมเปญเมาแดด)” ของ จําลอง ฝงชลจิตร และดวยการ “ติดปาย” ใหมีลักษณะ  
อยางใดอยางหนึ่งในแงลบ จากเรื่อง “คนขายโรตีแหงศรีลังกา” ของ กนกพงศ สงสมพันธุ 
การลดทอนศักด์ิศรีดวยการกีดกันใหเปน “คนอื่น” และถูกทําใหไรอํานาจ จากเรื่อง             
“ลูกทวายโปรเจ็คท” ของ องค บรรจุน และการลดทอนศักดิ์ศรีเพราะคานิยมในสังคม 
จากเรื่อง “เชวาตัวสุดทาย” ของ โถเรบอ จะกลาวตอไปตามลําดับ ดังนี้ 

 1. การลดทอนความเปนมนษุยใหกลายเปนเสมอืนสิง่ของบางอยางท่ีตายตัว
 การลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในลักษณะที่พยายามทําใหคนกลายเปน
สิ่งของบางอยางที่ตายตัว ปรากฏในลักษณะของการทําใหกลายเปนสินคา ไดแก                 
เรื่อง “หญิงเฒาบนภูเขาชรา” (2529) ของ เสกสรรค ประเสริฐกุล เปนเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งใน
รวมเรื่องสั้น คนกับเสือ ซึ่งเปนรวมเรื่องสั้นเลมหลังสุด นับจาก รวมเรื่องส้ัน ฤดูกาล 
(2524) และ ดอกไผ (2527) สิบปตอมารวมเรื่องส้ัน คนกับเสือ จึงปรากฏแกสายตา           
นักอาน ใน “บันทึกทายเลม” ของรวมเรื่องสั้น คนกับเสือ เสกสรรค กลาวถึงรวมเรื่องสั้น            
เลมนี้ของเขาวา
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 ในเรื่อง “หญิงเฒาบนภูเขาชรา” หญิงชราชาวมงของเสกสรรคถูกกําหนด
บทบาทใหเปนตัวละครท่ีมีอดีตอันขมขื่น นอกจากน้ันยังถูกคุกคามจากความฉาบฉวย            
ของคนในสังคมปจจุบัน หญิงชรามีความหลังท่ีเจ็บปวดบนลานหินแหงนี้ เพราะเปน            
สถานที่ที่นางสูญเสียลูกชาย 2 คน คนหน่ึงตายดวยปนของทหารปา พรอมกับไดรับ                 
คํายกยองใหเปนวีรบุรุษ สวนลูกชายคนสุดทองตองจบชีวิตลงเพราะกระสุนของ                     
ฝายรัฐบาลดวยการถกูกลาวหาวาทรยศ หญงิชราชาวมงไมเคยเขาใจคําวา “ภมูใิจ” จากการ
เปนวีรบุรุษของลูกชายคนโต หรือคําวา “ทรยศ” ท่ีลูกชายคนเล็กถูกฝายรัฐบาลกลาวหา 
นางรู เพียงแตวาลูกชายท้ังสองจากไปแลว และความโศกเศราเพราะการจากไมเคย
ลบเลือนจากความรูสึกของนางแมวันเวลาจะลวงผานเลยมาหลายสิบป เมื่อตองกลับไปยัง
สถานที่นั้นอีก ในความรูสึกของนางสิ่งที่เปลี่ยนไปคือลานหินธรรมชาติบนภูเขาลูกนี้ที่เคย
ใชเปนฐานชุมนุมสําคัญและเปนท่ีท่ีเคยรองรับรางลูกชายทั้งสองกลับกลายเปนแหลง             
ทองเที่ยวยอดนิยมแหงหน่ึง หญิงชราและชาวมงคนอื่น ๆ ที่เปนประชากรบนดอยแหงนี้
กลับกลายเปนเพียง “สินคา” และเปนเพียง “แมเหล็ก” ที่ดึงดูดนักทองเที่ยวใหเดินทาง
มาเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ กัน  เรื่องสั้นเรื่องนี้สะทอนใหเห็นความไมใยดีในความรูสึกของ
เพื่อนมนุษย และความฉาบฉวยของผูคนในสังคมวัตถุนิยมที่มักมุงตักตวงผลประโยชน           
เขาตัว เมื่อหมดความสนใจหรือกอบโกยเอาประโยชนจนไมเหลือส่ิงใดใหคนหาแลวก็เลิก
ใสใจใยดี เพราะมองเห็นคุณคาของสิ่งตาง ๆ แคเปลือกที่หุมหอ แตละเลยคุณคาแทจริง              
ที่ซอนอยูภายใน ดังนั้น จึงไมมีใครใสใจไตถามรองรอยของอดีตที่อาจเปนบันทึกเร่ืองราว
ทางประวัติศาสตรที่ทรงคุณคาจากหญิงชราชาวมงที่ผานรอนผานหนาวมารวมศตวรรษ 
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของนางไดถูกลดทอนทําใหมีสภาพคลายเปน “สินคา” ดังที่ผูเขียน
ไดสะทอนผานนํ้าเสียงของตัวละครทหารที่ทําหนาที่ดูแลวนอุทยานวา

 “...โดยพื้นฐานแลวทุกเรื่องลวนสะทอนประเด็นเดียวกัน              
ถาไมใชความตํ่าตื้นของสังคมไทยปจจุบันก็เปนความปวดราวของคนที่
ไมอาจคลอยตามกระแส... ทุกวันนี้มีมนุษยสายพันธุหนึ่งซึ่งกําลังถูกลด
จํานวนลงเรื่อย ๆ เน่ืองจากไมอาจปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมใหม 
พวกเขาถูกคุกคามเงียบ ๆ โดยโลกอาจไมทันสังเกต ทวามันเปนการ
คุกคามที่ล าลึกถึงระดับจิตวิญญาณ...ทางเลือกมีสองประการคือ
ถาไมคลอยตามก็ตองจมปลักอยูกับความอางวางเหี่ยวเฉา โลกไมมีที่วาง
สําหรับวิญญาณอิสระและความจริงแทแหงความเปนคน...”
               (เสกสรรค ประเสริฐกุล. 2539 : 111 - 112)
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 สําหรับนักทองเที่ยวพวกเขาเพียงตองการเก็บภาพและบรรยากาศเพื่อนําไปอวด
คนที่ไมมีโอกาสเดินทางมายังสถานท่ีแหงน้ี บางคนตองการภาพประกอบขอมูลเขียน
สารคดี ซึ่งแนนอนวาตัวประกอบฉากสําคัญก็คือหญิงชราชาวมง ดังคําบรรยายวา
  

 หญิงชราไมไดมีความรูสึกรวมไปกับความตื่นตาตื่นใจของนักทองเที่ยวเหลานั้น 
ทุกสิ่งที่ไดสัมผัสในวันน้ีลวนทําใหนางหวาดกลัวและหวนคิดถึงความตายของลูกชาย              
ทั้งสอง ในขณะทีห่ลานสาววยัรุนของนางเปนภาพสะทอนของคนรุนใหมในหมูบานทีไ่มเคย
ตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของตนเอง เธอหลงอยูกับวัตถุและส่ิงจอมปลอม เธอรูสึก
ตื่นเตนยินดีที่หมูบานของเธอมีนักทองเท่ียวเขามามากมาย รูสึกภาคภูมิที่นักทองเที่ยว
ใหความสนใจยาของเธอและเธออยากเปนสวนหน่ึงของความสนใจนั้น โดยไมไดสํานึกรู
วาการกระทําของเธอเปนการลดคุณคาของตนเองดังนี้
 

 

 “นี่ไง ๆ คนแกสุดบนภูเขาลูกน้ี แกอยูมาตั้งแตยังไมมี
คอมมูนิสต จนคอมมูนิสตหมดไปแลวก็ยังอยู อายุคงเกือบรอยแลว
มั้ง...เอาละ วันนี้บรรยายแคนี้กอนแลวกัน พวกคุณชมสถานที่หรือ
ถายรูปชาวเขาเอาเอง ผมเรียกชุมนุมใหแลว เดี๋ยวคงมากันเต็ม
หรอก” 
    (เสกสรรค ประเสริฐกุล. 2529 : 31)

 “ นี่ ๆ ถายรูปใหชั้นหนอย จะไดไปอวดทางบาน”
 “ เดี๋ยว ๆ ปา หันทางนี้หนอย นั่น ยังงั้น แสงจะไดเขาดี ๆ 
ยอด ๆ เห็นรอยยนครบเลย...เอา คุณไปยืนขางหลังแกแลวโผลหนา
ออกมา ใช ๆ เกาะไหลแกไวขางหนึ่ง” 
                 (เสกสรรค ประเสริฐกุล. 2529 : 32)

 ...ผู คนท่ียืนตรงนั้นพากันกรูมาท่ีแมเฒามง หลานสาว
วัยรุนของเธอโผลมาจากไหนไมรู มันเทีย่วบอกใครตอใครเปนภาษาไทย
ชัดเจน “ยาฉันเอง...ยาฉันเอง..”
              (เสกสรรค ประเสริฐกุล. 2529 : 31)
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 ในสังคมทุนนิยมและวัตถุนิยม มีการเปลี่ยนคนใหเปนวัตถุ เปล่ียนมนุษยใหเปน
เครื่องจักร เปลี่ยนรูปแบบการจางแรงงานแบบ “พัสดุ” เพื่อลดภาระของนายจางเพราะ  
ไมจําเปนตองจายคาชดเชยเมื่อแรงงานเจ็บปวยหรือเสียชีวิต นายจางมองเห็นมนุษย
เหมือนเครื่องจักรที่ผุพังหลังใชงาน เมื่อเสียก็เปลี่ยนเครื่องใหม ไมมีกรอบของกฎหมาย              
ใด ๆ ที่จะตองจัดสวัสดิการสังคมใหแก “พัสดุ” เหลานั้น เพราะเปนเพียงเครื่องจักรในการ
ผลิตงาน ไมจาํเปนตองดแูลรกัษากันตามกฎหมายและดวยมนษุยธรรมอกีตอไป กรณเีชนนี้
เปนเรื่องที่กําลังถูกวิจารณกันอยางแพรหลายในสังคมไทย กระบวนการทําใหคนกลายเปน 
“สินคา” ที่สะทอนจากเรื่องสั้นเร่ืองนี้ก็ไมตางจากกระบวนการทําใหคนเปนวัตถุดังกลาว
ขางตน กรณีคนรุนใหมเชนหลานสาวของหญิงชราชาวมง กระบวนการถูกลดทอนความ
เปนมนุษยที่ทําใหพวกเธอกลายเปนสินคาไมไดทําใหเธอรู สึกเสียศักดิ์ศรีแตอยางใด               
เธอกลับรูสึกตื่นเตนยินดีที่มีนักทองเที่ยวมากมายที่ใหความสนใจยาของเธอ และสําหรับ
หญิงชราชาวมงก็คงไมไดรูสึกถึงการถูกลดทอนศักดิ์ศรีมากนัก เพราะหญิงชรายังคงฝงใจ
อยูกับเรื่องราวในอดีต แตการที่ตัวละครไมรูสึกสะเทือนใจกลับยิ่งกระทบกระแทกใจผูอาน 
เพราะผูเขียนนําเสนอใหเห็นชัดเจนวา กระบวนการลดทอนความเปนมนุษยในเรื่องส้ัน
เร่ืองนี้เกิดจากนํ้ามือของมนุษยดวยกันเอง ที่เห็นคนเปนเพียงสินคาที่พวกเขาใชตักตวง              
หาผลประโยชน โดยไมคํานึงถึงหลักแหงมนุษยธรรมหรือสิทธิมนุษยชนแตอยางใด
 นอกจากการลดทอนศกัดิศ์รคีวามเปนมนษุยดวยการทาํใหชนกลุมนอยกลายเปน 
“สินคา” แลว “การคามนุษย” ก็เปนอีกกระบวนการหน่ึงท่ีลดทอนศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยดวยการทําใหมนุษยกลายเปน “สินคา” เชนกัน 
 ประเทศไทยเปนประเทศตนทางปลายทางและทางผานเรื่องการคาผู หญิง              
และเด็ก เหยื่อการคามนุษยสวนใหญคือประชากรของประเทศเพื่อนบาน บางก็เขามา               
อยางเต็มใจดวยเหตุผลตาง ๆ เชน ตองการหนีจากความยากจนอดอยากแรนแคน                  
บางก็ถูกลอลวงมาเปนเหยื่อของพวกแสวงหาประโยชน เชน บางถูกบังคับมาเพื่อใช
แรงงาน หรือเพื่อธุรกิจทางเพศหรือการคาประเวณี ประเด็นการคามนุษยเปนปญหา            
ที่ยืดเยื้อและไมไดรับการแกไขอยางจริงจังจากรัฐบาลไทย ทําใหประเทศไทยที่เคยถูกจัด
อันดับไวในกลุมประเทศที่ถูกจับตามองเกี่ยวกับปญหาการคามนุษย ถูกลดมาอยูอันดับตํ่า
ที่สุด หรือจาก Tier 2 Watch List หมายถึงประเทศท่ีมีการดําเนินการไมสอดคลองกับ
มาตรฐานข้ันตํ่าในการขจัดการคามนุษย มาเปนอันดับ Tier 3 หรือประเทศที่ดําเนินการ        
ไมสอดคลองกับมาตรฐานขั้นตํ่า และไมมีความพยายามในการขจัดการคามนุษย   
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 นทธี ศศิวิมล เปนนักเขียนหญิงที่นําเสนอประเด็นปญหาเรื่องการคามนุษย              
ตามตะเข็บแนวชายแดนที่ไมไดรับการเหลียวแลและแกไขจากภาครัฐอยางจริงจังผาน
เรือ่งสัน้เรื่อง “ดอยรวก” ไดอยางสะเทือนอารมณ “ดอยรวก” เปนช่ือดอยสูงชันระหวาง                 
แมสอด – ตาก เปนเสนทางท่ีคราชีวิตนักเดินทางเพราะอุบัติเหตุบอยครั้ง ดอยรวก              
เป นฉากที่นักเขียนใชเป นเส นทางลักลอบนําเด็กและหญิงสาวชาวพมาเข ามาใน
ประเทศไทยเพื่อสงตอไปขายบริการยังสถานที่ตาง ๆ หลายคนตองจบชีวิตลง ทั้ง ๆ ที่ยัง 
ไมถึงที่หมายดวยเหตุนานัปการ ไมวาจะเปนการถูกซอนอยูใตพื้นรถ ทําใหขาดอากาศ
หายใจ หรือใครที่ออนแอก็ถูกกําจัดเพื่อไมใหเปนภาระคาใชจาย สวนผูที่รอดชีวิตถูกสงตอ
ไปขายยังประเทศเพื่อนบาน นอกจากนี้ยังมีการโยงใยใหเห็นความประพฤติฉอฉล             
และเหี้ยมโหดของขาราชการตํารวจท่ีรวมกระบวนการการคามนุษย การรับสินบน การใช
กําลังขมขืนเหยื่อ และการสังหารผูท่ีเขามาชวยเหลือเหยื่ออยางไรความปรานีโดยผูถูก
กระทําทุกคนไรแรงที่จะตอสู มีหลายตอนที่นักเขียนเรียงรอยเรื่องราวไดอยางสะเทือน
อารมณ  เชน เหตุการณตอนที่เจาหนาที่ดานตรวจเรียกเด็กสาวสองพี่นองมา “สอบสวน”  
พี่สาวไดแสดงความกลาหาญปกปองนองของเธอใหรอดพนจากความปาเถือ่นของเจาหนาที่ 
ดังนี้

 ความกลาหาญของพี่สาวทําใหนองของเธอรอดพนจากการถูกขมขืน ในขณะที่
เธอยอมจํานนตอชะตากรรม เธอจึงถูกนําตัวไป “ทําประวัติสอบสวน” ขางใน เมื่อถูก
ปลอยตัวออกมาผูเขียนบรรยายวา
  

 “...เธอดึงตัวนองออกมาหางจากเจาหนาท่ีรางสูงคนน้ันอยาง
ไมมีทีทาหวาดกลัวเลย แลวประคองมาน่ังท่ีทายรถ กอนจะหันกลับมา
มองหนาเจาหนาที่ทีละคนดวยสายตาที่เด็ดเดี่ยวอยางที่ฉันไมคิดวา
จะเห็นจากเธอ ...วรรณา...เจบ็...เปนโรคขางใน...เธอเอามอืแตะทรวงอกนอง
อกีคร้ัง...ไปหาหมอ...
           (นทธี ศศิวิมล. 2555 : 31)
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 เด็กสาวที่ถูกลอลวงมาจากประเทศเพื่อนบานตองประสบชะตากรรมที่เลวราย
ดวยน้ํามือของมนุษยอยางไรความปรานีโดยไมสามารถตอบโตเพื่อปองกันตัวเองไดเลย  
หรือแมผู ที่ยื่นมือเขาชวยก็หนีไมพนเงื้อมมือท่ีโหดรายจนตองจบชีวิตลงอยางนา
อเนจอนาถ นักเขียนใชกลวิธีสรางความสะเทือนใจโดยเลือกใชภาษา ถายทอดเรื่องราว
และอารมณความรูสึกของเหยื่อที่ถูกกระทํา เพื่อกระตุนใหผูคนเกิดจิตสํานึก เกิดความ
เวทนาในความทุกขยากของเพื่อนมนุษย และตระหนักวาทุกคนมีเลือดเน้ือมีชีวิต                       
มีสถานภาพของความเปนมนุษยเทาเทียมกัน พวกเขาจึงไมควรเปนผู ถูกกระทําโดย                 
ไรความปรานีจากนํ้ามือของเพื่อนมนุษยดวยกันเอง
 นอกจากประเด็นการคามนุษยและลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวยการ
ทําใหชนกลุมนอยกลายเปน “สินคา” แลว การซ้ือขายแรงงานตางดาวโดยเจาตัวไมรับรู
หรือยินยอมพรอมใจเปนอีกกรณีหน่ึงของการลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยผูถูก
กระทําไมสามารถปกปองตนเองได เรื่องสั้นเรื่อง “ฝงเมืองตระนอม (วันเขมรพนมเปญ            
เมาแดด)” (2546) ของจําลอง ฝงชลจิตร นําเสนอประเด็นความขัดแยงทางการเมือง
ระหวางประเทศไทยและกัมพูชาเช่ือมโยงไปสูปญหาแรงงานตางดาวชาวเขมรที่ถูกลดทอน
ศักดิ์ศรี ที่ทําใหพวกเขาไมตางไปจาก “สินคา”    
 เมื่อ พ.ศ. 2546 เกิดกรณีพิพาทระหวางไทยและกัมพูชากรณีมีขาวลือแพรสะพัด
ในกรุงพนมเปญวาดาราสาวไทยมีคําพูดพาดพิงในเชิงดูหมิ่นประเทศกัมพูชา กอใหเกิด
กระแสการตอตาน มีการเผาสถานทูตไทยประจํากรุงพนมเปญ และทรัพยสินของนักธุรกิจ
ไทยในกัมพูชาถูกปลน ทําใหคนไทยไมพอใจการกระทําของชาวกัมพูชา และไดตอบโต  
โดยรวมกลุมเดินทางไปประทวงหนาสถานทูตกัมพูชาประจําประเทศไทย เผาธงชาติ
กัมพูชา ขับไลชาวกัมพูชาและเจาหนาที่สถานทูตใหออกนอกประเทศ เรื่องส้ันเรื่องน้ี

 “...เธอกมหนานิ่ง ผมยาวสยายของเธอแผเต็มกลางหลังเพราะ
มันไมมียางรัดของไวมัดรวบแลว เธอพยายามปนกลับขึ้นมาบนรถดวย
ทาทางที่เหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น แตเห็นชัดวามือและขาของเธอสั่นจนแทบ
จะควบคุมไมได เธอแทบจะกาวข้ึนบนรถไมไหวดวยซํ้า เด็กสาวไมได
พยายามพูดหรือสื่อสารอะไรกับฉันหรือนองสาวของเธออีก แตดวงตา
บอบชํ้าและแดงก่ําของเธอบอกอะไรฉันมากมาย...เด็กสาวตัวเล็กโผกอด
พี่สาวของเธอทันที และเริ่มตนรองไหโฮขึ้นมาอีกครั้ง...” 
        (นทธี ศศิวิมล. 2555 : 31 - 32)
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ใชฉากของเหตุการณดังกลาวนําไปสูการกระทําท่ีเปนการลดทอนศักดิ์ศรี ทําใหมนุษย
กลายเปน “สินคา” เรื่อง “ฝงเมือง ตระนอม (วันเขมรพนมเปญเมาแดด)” เปนเรื่องของ
แรงงานตางดาวชาวพมา มอญ เขมร ทีห่นคีวามอดอยากยากจนจากบานเมอืงของตนมาตาย            
ดาบหนา พวกเขาสวนใหญรับจางเปนแรงงานในธุรกิจประมง ถูกใชงานหนัก ถูกกดราคา
คาแรง และถูกขายตอใหกับเจาของเรือลําอื่น ๆ “...ลูกเรือบางคนตัดสินใจกระโดด
พุงหลาวลงนํ้า เมื่อรูวาถูกขายสงทอดไปใหอีกลําโดยเจาของชีวิตไมมีสวนรับรู เขาอาจ
กระโดดลงไปตาย หรือถูกจับข้ึนมาได...” (จําลอง ฝงชลจิตร. 2548 : 52) พวกแรงงาน
ตางดาวถูกกันใหอยู เปนถ่ินเปนยานโดยไมใหเขามาปะปนกับชาวบาน เมื่อมาอยูกิน             
สรางครอบครัว ลูกที่เกิดมาก็เปนคนเถื่อน ไมถือวามีสัญชาติไทย ซ้ํายังถูกกลาวหาวา
เปนตนเหตุของการกออาชญากรรม และอีกสารพัดขอกลาวหาเพียงเพราะ “...เปนคนตาง
ภาษา ตางวัฒนธรรม ส่ือสารใหเขาใจกันยาก ผิดทาผิดทางอาจฮึดฮัดขัดใจกันเปลา ๆ             
สู ไมสื่อสารกันเสียดีกวา” (จําลอง ฝ งชลจิตร. 2548 : 52) และจากเหตุการณที่                     
ชาวกัมพูชาเผาสถานทูตไทย ทางการไทยจึงตอบโตดวยการกวาดลางแรงงานตางดาว
ที่เขามาโดยผิดกฎหมาย ดังคําบรรยายวา

 แรงงานตางดาวท่ีถูกจับถูกผลักดันใหออกนอกประเทศ ตองกลับไปสูความ
อดอยากยากแคนและหมดโอกาสสรางอนาคต ซํ้ารายบางครอบครัวตองพลัดพราก               
จากกัน การจับกุมอยางไรความปรานี การจํากัดเขตที่อยูอาศัยรวมทั้งพฤติกรรมตาง ๆ 
ของนายจางที่กระทําตอแรงงานตางดาว ลวนแสดงการดูหม่ินเหยียดหยามเพียงเพราะ
พวกเขาเปนคนสิ้นไรไมตอกท่ีมาอาศัยแผนดินอื่น ไมมีการศึกษาและเปนพวกใชแรง             
แลกเงิน พวกเขาจึงเปรียบเสมือนแรงงานทาสท่ีหนีไมพนการถูกเอารัดเอาเปรียบและ              
ถูกลดทอนศักดิ์ศรีจากมนุษยดวยกันเอง
 การลดทอนศกัดิศ์รดีวยการสรางวาทกรรมทีท่าํใหเรือ่งตาง ๆ กลายเปนความเช่ือ
และกลายเปนความจริงโดยที่ผูคนก็ไมเคยตั้งคําถาม รวมทั้งไมเคยคิดแสวงหาคําตอบ 

 “บริเวณสนามทรายลูกเรือตางชาติถูกตะคอกบังคับใหถอดเส้ือ 
ถูกตวาดใหนั่งยอง ๆ กับพื้น บางคนว่ิงหนีเขาปา แตถูกไลกวดจับล็อก
แขนมาจนได ตํารวจใสกุญแจมือทุกคน สอดโซเหล็กเสนเข่ืองในกุญแจ
รอยพวงเหมือนหมูตอกัน สูญสิ้นแลวทั้งศักดิ์ศรีและอิสรภาพ” 
                (จําลอง ฝงชลจิตร. 2548 : 54)
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เปนการ “ติดปาย” ใหแกคนที่ถูกกลาวหาอยางไมเปนธรรม และเปนการลดทอนศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยอีกลักษณะหน่ึง เร่ือง “คนขายโรตีแหงศรีลังกา” (2546) ผลงานของ   
กนกพงศ สงสมพันธุ สะทอนประเด็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจากการสราง
วาทกรรมเพ่ือขมขูเดก็วา “ระวงัเถอะ เดีย๋วคนศรลีงักามาจบัตวัไป” (กนกพงศ สงสมพนัธุ.
2546 : 76) พรอมกับการขูวาคนทมิฬตัวใหญ ตัวดํา ออกเรจับเด็ก เพราะตองการเอาหัว
ไปถมสะพาน ลวนเปนการ “ติดปาย” ความนากลัวใหแกคนตางถิ่นที่มีรูปลักษณดังกลาว  
สรางความหวาดกลัวใหแกเด็ก ๆ จนนําไปสูโศกนาฏกรรมที่ทําใหลูกชายของศรีนาคร               
เสียชีวิต  
 ศรีนาครเปนตัวละครท่ีผูเขียนกําหนดใหเปนผูรับชะตากรรมที่ยอมจํานนและ  
ไรแรงตอสู ศรีนาครไมไดรํ่ารองเอาผิดจากผูใด ไมวาเขาตองเสียลูกคนโตดวยความรูเทา    
ไมถึงการณของเด็ก ๆ ในหมูบาน ซึ่งอาจเปนการกระทําท่ีไมตั้งใจของเด็ก ๆ ดวยการจับ
ลูกชายของศรีนาครเปนเชลยมัดติดกับตนไม แลวลืมเชลยของพวกตนเสียสนิท เมื่อพวก
เขาเลิกเลนซนกลับมาก็พบวาลูกชายของศรีนาครเสียชีวิตแลว ศรีนาครไมไดโทษใคร    
บอกเพียงวา “เปนเรื่องของบุญกรรม เราไดอยูบนแผนดินนี้ ถือเปนความกรุณาสูงสุดแลว 
เขาพูดดวยความจริงใจอยางยิ่ง” (กนกพงศ สงสมพันธุ. 2546 : 86) เมื่อลูกชายอีกคนหนึ่ง
จมนํ้าตาย ศรีนาครบอกครใูหญวา “เปนกรรมเกา” เขาบอก และประโยคตอมาราวตอกยํา้
ทัศนะตอชีวิตใหตัวเองฟง “ขอบคุณสวรรค ที่ยังเอื้อใหคนอื่นอยู” (กนกพงศ สงสมพันธุ. 
2546 : 80) หรือแมแตตอนที่เขาถูกจับและถูกเนรเทศ ตองพลัดพรากจากครอบครัว เขาก็
คิดวาเปนเรื่องของกรรมเกาเชนกัน
 ศรีนาครเปนตัวละครที่นอมรับชะตากรรมทุกอยาง ไมเคยโกรธแคนอาฆาต
พยาบาทผูใด สิ่งที่ทําใหเขารับมือไดกับเคราะหกรรมทุกอยาง เพราะเขาเชื่อในเรื่องของ
กรรม ทุกครั้งที่ชะตากรรมเลนตลกรายกับครอบครัวของเขา ไมวาจะเปนการสูญเสีย
ลูกชายทั้งสอง หรือการที่เขาถูกจับและถูกเนรเทศออกนอกประเทศ ศรีนาครไมเคยลุกขึ้น
สู แตกลับปลุกปลอบใจตนเองดวยการมองโลกในแงมุมที่ดีกวาเคราะหรายที่เขาไดรับ  
เปนวิธีที่ทําใหศรีนาครสามารถอยูในสังคมท่ีมองไมเห็นศักดิ์ศรีของเขาไดโดยเจ็บปวดนอย
ที่สุด
 2. การลดทอนศกัดิศ์รดีวยการกดีกนัใหเปน “คนอ่ืน” และถกูทําใหไรอํานาจ
 การลดทอนศักดิ์ศรีดวยการกีดกันใหเปน “คนอื่น” และถูกทําใหไรอํานาจ 
สะทอนใหเหน็ในเร่ืองสัน้เรือ่ง “ลกูทวายโปรเจ็คท” (2555) ของ องค บรรจนุ ทวายโปรเจค็ท 
หรือโครงการระเบยีงเศรษฐกจิแนวตะวนัออก – ตะวนัตก เปนโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
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พิเศษทวาย เปนโครงการทีร่ฐับาลมนีโยบายจะพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิเชือ่มโยงฝงตะวนัตก
ของประเทศไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร เปนความรวมมือครั้งสําคัญของไทย
กับพมา และคาดการณวาเมื่อโครงการนี้แลวเสร็จ พื้นที่นี้จะเปนประตูสําคัญทางเศรษฐกิจ
ในภูมิภาคและเปนเสนทางเช่ือมตอการคาการลงทุนจากพมาสูไทย การพัฒนาพื้นที่เขต
เศรษฐกจิตองใชพืน้ทีพ่ฒันากวาแสนไรในเขตไทยและพมา ใชงบประมาณหลายแสนลานบาท
เพื่อสรางทาเรือ สรางนิคมอุตสาหกรรม สรางสิ่งอํานวยความสะดวกทั้งทางดานอุปโภค
บริโภคและสาธารณูปโภค โครงการทวายถือเปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศของไทยดวย
 องค บรรจุน ไมไดมีจุดมุงหมายท่ีจะสะทอนภาพความยิ่งใหญของอภิมหา
โครงการในเรื่องสั้นเรื่องน้ี แตชี้ใหเห็นผลกระทบของโครงการนี้ที่มีตอความเปนอยูของ
ชนกลุมนอยที่อาศัยอยูทั้งฝงไทยและพมา ชนกลุมนอยทางฝงไทยถูกคนไทยเผาทําลาย
หมูบาน ถูกขับไลใหออกจากพื้นท่ี ดวยเหตุผลท่ีพวกเขาเปนคนตางดาว ไมมีสิทธิ์อยู
ในประเทศไทย “พวกเราก็คงไมพนคืนพรุงนี้หรอก” อีกคนวา “ครั้งน้ีเขาคงไมปลอยไว
แลว เขาวาที่นี่ประเทศไทย คนตางดาวไมมีสิทธิ์” นาหันขวับไปจองหนาคนพูด “ทําไม
พวกพี่จะอยูไมได...ในเม่ือพวกพี่ก็เปนคนไทย” “เราไมมีบัตร เขาบอกใหเรากลับไปอยู
ฝ  งโนนอยางเกา” “แตพวกพี่อยูตรงนี้มาตั้ง 40 – 50 ปแลวนะ พูดภาษาเดียวกับเขา”
(องค บรรจนุ. 2555 : 107)
 การอางวาชนกลุมนอยเปนคนตางดาว ไมมีสิทธิ์อยูในพื้นที่เปนเพียงเหตุผล
บังหนา เหตุผลที่แทจริง คือ ความตองการเรียกคืนพื้นที่สําหรับสรางอภิมหาโปรเจ็กทนี้  
สวนเมืองทวายเคยเปนเมืองท่ีอุดมสมบูรณและสงบสุข เปนหมูบานในหุบเขา มีผืนนาอยู
ทางตะวันตก ทางตะวันออกเปนชายหาด เมื่อเกิดโครงการทวายชาวบานถูกทหารบังคับ
ใหเวนคืนที่ดินแถบนี้ทั้งหมด มีการประกาศเรื่องคาชดเชย แตชาวบานไมมีทีทาวาจะไดรับ  
หมูบานของพวกเขาถูกแทนท่ีดวยบานพักคนงาน มรดกทางวัฒนธรรมสูญหายเมื่อคน             
ตางชาติและคนนอกพ้ืนท่ีเขามาถึง มีการลักเล็กขโมยนอย มีซองโสเภณีเปดตัวรายวัน               
การพัฒนาและการไหลบาของคนเมืองท่ีเขามาในหมูบานทวายทําใหรากเหงาทาง
วัฒนธรรมของชาวทวายสูญหาย ผูที่ไดผลประโยชนนอกจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศ
แลว ก็มีแตคนรวยที่รวยยิ่งขึ้น เพราะพวกเขามีบานใหบริษัทตางชาติเชา เปดรานอาหาร  
รานขายของชํา กอบโกยเงินเปนกอบเปนกํา สวนชาวบานไดรับการบอกเลาวาถาเขามา
ทํางานในนิคมอุตสาหกรรมจะไดรับคาตอบแทนสูง หลายคนเลิกทํานาเพื่อเขามาทํางาน
ในนิคม แตการณกลับเปนวาทหารตองการใหสรางสิ่งกอสรางและสาธารณูปโภคเสร็จ
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เร็วขึ้น จึงมีการบังคับแรงงานใหทํางานลวงเวลา ไมอนุญาตใหออกนอกพื้นท่ีโดยมีทหาร
ถือปนคอยควบคุมอยู  คํารําพึงของตัวละครที่ว า “เมื่อมีการจับมือกันระหวางสอง
ประเทศ...คนตัวเล็กตัวนอยเชนพวกเขาก็คงเปนยิ่งกวาเนื้อรายที่จะตองถูกกําจัด...” 
(องค บรรจุน. 2555 : 107) และในตอนทายผูเขียนปดเรื่องดวยเสียงประกาศทางวิทยุที่
แววมาจากฝงไทยถึงความเลิศหรูของโครงการทวาย แตเบื้องหลังโครงการน้ี นอยคนที่จะ
รับรู วาคนชายขอบของทั้งสองประเทศไดรับผลกระทบโดยตรงอยางเลวรายมากมาย
เพียงใด ดังบรรยายวา

 กระแสการพัฒนาที่มุงไปสูการเปดเสรีทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ ทําใหสิทธิ
ของคนชายขอบถูกละเมิด โดยเฉพาะสิทธิในที่อยูอาศัยรวมถึงเสรีภาพบางประการก็ถูก
ลิดรอนไปดวย ในขณะที่ผูคนใหความสําคัญกับทวายโปรเจคท เพราะเช่ือวาเปนโครงการ
ที่จะทําใหเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนเติบโตขึ้น แตพวกเขาไมเคยใหความสนใจ            
กับหลายชีวิตที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ โดยเฉพาะชุมชนดั้งเดิมและชนกลุมนอย
ท่ีอยู ตามตะเข็บชายแดนของท้ังสองประเทศท่ีถูกกดขี่ขมเหง ครอบครัวญาติพ่ีนอง                          
ตองกระจัดกระจายพรายพลัดไปคนละทิศทาง นอกจากน้ี ความเจริญ การพัฒนาและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําใหวัฒนธรรมอันเปนมรดกของชุมชนสูญหาย เมื่อรากเหงาทาง
วัฒนธรรมถูกทําลาย การรวมกลุมเพื่อสรางเปนชุมชนที่เขมแข็งคงเปนส่ิงที่ทําไดยาก               
เร่ืองสั้นเร่ือง “ลูกทวายโปรเจ็คท” นอกจากจะสะทอนปญหาการแยงชิงทรัพยากรเชิง            
รูปธรรมในเร่ืองที่ทํากินโดยชาวบานไมมีโอกาสโตแยงและตอสูแลว ยังสะทอนใหเห็นวา
อารยธรรมซึ่งเปนมรดกทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติก็ไดถูกทําลายไปดวย ทําใหผูที่ถูก
แยงชิงสูญเสียความมีตัวตนรวมท้ังอัตลักษณของตัวเอง พวกเขาจะเปนคนของประเทศใด 
จะอยูอยางอิสระบนผืนแผนดินสวนไหน เพราะผืนดินที่พวกเขาเคยเปนเจาของถูกยึด
ครองไปจนหมดสิ้นแลว เหลานี้เปนประเด็นท่ีผูเขียนท้ิงปมไวใหผูอานตองขบคิดตอไป

 “...พรอมรับอาเซียนกันหรือยังครับทานผู ฟง ถึงวันนี้เราคง           
ตองรวมแสดงความยินดีกับเพื่อนบานอาเซียน ที่ประชาธิปไตยกาวหนาไป
อีกขั้น...รัฐบาลของท้ังสองประเทศไดลงนามในขอตกลงเมื่อป 2551 
ร วมพัฒนาเขตเศรษฐกิจครอบคลุมพื้นที่สองแสนไร   เฉพาะนิคม
อุตสาหกรรมและทาเรือน้ําลึก 3 แหง ใชงบลงทุนแปดพันลานดอลลาร...
ระเบียงเศรษฐกิจเพื่อความกินดีอยูดีของมวลหมูสมาชิกอาเซียน”
              (องค บรรจุน. 2555 : 109)
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 3. การลดทอนศกัดิศ์รเีพราะคานยิมในกลุมสังคมชนกลุมนอยดวยกนัเอง 

 คานิยมของชนเผาปกาเกอญอเรื่องการแตงงานเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยถูกลดทอน เรื่องสั้นเรื่อง “เชวาตัวสุดทาย” (2544) ของ โถเรบอ สะทอน
ใหเห็นวาผูหญิงที่เปนโสดเพราะไมมีผูชายใหไปสูขอเพื่อสรางครอบครัวใหมตองดําเนิน
ชีวิตดวยความปวดราวเพียงลําพัง
 “เชวา” เปนชื่อเรียกเสื้อสีขาวทรงกระบอกยาวกรอมเทาของหญิงสาวชาว
ปกาเกอญอที่ยังไมแตงงาน ในชวงหลังจากการเก็บเก่ียว ผูเปนแมจะทอเชวาใหลูกที่กําลัง
โตเปนสาวปละตัว ในหมูบานมีหญิงชราคนหนึ่งสวมใสเชวาดวยความปวดราว ประเพณี
บังคับใหหญิงชราผูนี้ตองใสเชวาเทานั้น เพราะเธอไมไดแตงงาน ดังบรรยายวา 

 หญิงชราเจ็บปวดกับคําท่ีญาติ ๆ เรียกเธอวา “หนอคะนา” ท่ีแปลวา หญิงสาว
โสโครก และเมื่ออายุมากข้ึน คําเรียกเปลี่ยนเปนคําท่ีรุนแรงขึ้นวา “พีคะนา” หมายถึง 
ยายโสโครก เธอถูกญาติขับไลใหออกไปอยูกระทอมที่ทายหมูบาน เม่ือเธอตาย ญาติ ๆ             
ไมรอทําพิธี รีบนํารางเธอไปฝง เผาทําลายกระทอม เอาเสื้อผาเครื่องใชไปท้ิง แชงสงทาย
แถมถมนํ้าลายรด หญิงชรากลายเปนสิ่งที่นารังเกียจ นาเวทนาและส่ิงที่ถือวาเปนการ
ทําลายศักดิ์ศรีของคนอยางนาอดสู คือญาติผูชายนําอวัยวะเพศชายจําลองใสในโลงศพ 
ดวยเหตุผลวา ชาติหนาจะไดมีคูครอง และพูดดวยความคะนองปากวาจะไดไมถูกยมบาล
เรียงคิว สวนพวกผูหญิงบอกวา “ถาฉันตายไมตองเอาไอนั่นของผูชายใสในโลงหรอก 
เพราะฉันไดเจอมาแลวไมรูวากี่รายตอกี่ราย” (โถเรบอ. 2550 : 49)

 
เรื่องสั้นเรื่องน้ีมีน้ําเสียงของผู เขียนปรากฏในตอนทายเรื่อง เปนนํ้าเสียงที่

ทวงถามคนรุนใหมอยางทอดอาลัยตอประเพณีที่กําลังเลือนหาย มีคนตายในหมูบาน ไมมี
งานศพ ไมมีเพลงอึทา ไมมีการใหเกียรติใด ๆ แกผูตาย เปนภาวะที่ผูเขียนอาจจะอยาก               

 “เธอไมอยากพบปะผูคนในหมูบานเพราะเบ่ือรางเฒาชราของ
ตัวเอง เบื่อสวมเสื้อคลุมเกา ๆ สีหมนเทา เชวากลายเปนปมดอยของชีวิต 
คําพูดผูคนมีแตเยยหยันหยามเหยียดเธอกับเชวาตัวน้ี เธอรับเอาไวไมไหว 
บางคร้ังโมโหโกรธลุกลามไปยังจารีตประเพณีเผาท่ีบังคับใหเธอตองสวมใส
เชวาเทานั้น เธอจําใจสวมใสมันดวยความรูสึกปวดรายเหลือเกิน...”               
        (โถเรบอ. 2550 : 43)
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ตั้งคําถามวาเปนเพราะเหตุใด เพราะกระแสโลกาภิวัตน เพราะวัฒนธรรมเมืองที่แทรกซึม
เขามา หรือเพราะความเจริญทางดานวัตถุที่ทอดเงาเขามาถึงหมูบานเปนสาเหตุที่ทําให
จิตใจคนตกตํ่าลง แตไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตามเรื่อง “เชวาตัวสุดทาย” กออารมณ
สะเทือนใจที่สุดในแงของการมองไมเห็นคุณคาของความเปนมนุษยจากพวกพองเผาพันธุ
เดียวกัน 
 
บทสงทาย
 สาเหตุของการลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเกิดจากการแบงแยกเปน “เขา” 
“เรา” หรือการมองเห็นวาเปน “คนอ่ืน” เกิดจากความแตกตางทางเศรษฐกิจ สังคม             
และวัฒนธรรม เกิดจากความตองการตักตวงผลประโยชนจากอีกฝายหน่ึงโดยอางความ
ชอบธรรมของกฎหมายท่ีเปดชองให โดยไมสํานึกถึงเร่ืองมนุษยธรรม สิทธิมนุษยชนหรือ
ความเทาเทียมกัน หรือศักดิ์ศรีอาจถูกลดทอนจากคานิยมสังคมของชนกลุมนอยดวย
กันเอง สาเหตุดังกลาวเหลานี้อาจจะเปนจิตสํานึกตามธรรมชาติของมนุษยที่อยู ใน
สถานภาพที่เหนือกวามักเอาเปรียบดูถูกเหยียดหยามผูที่ดอยกวา โดยไมเคยตระหนักวา                
ผู ถูกกระทําจะไดรับความเดือดรอนมีความทุกขหรือเจ็บปวดมากมายเพียงใด ดังน้ัน               
เรื่องสั้นท่ีสะทอนใหเห็นวาตัวละครซ่ึงเปนคนชายขอบตระหนักในศักดิ์ศรีที่ตนเองมีอยู
และกลาลุกขึ้นมาตอสูเพื่อปกปองและรักษาศักดิ์ศรีของตนในฐานะที่เปนมนุษยคนหนึ่ง
ท่ีไมยอมจํานนตอการเอารัดเอาเปรียบ ไมยอมจํานนตอการดูถูกเหยียดหยามหรือ                    
เพื่อพยายามเรียกรองความเปนธรรมและความเทาเทียมกัน เปนการแสดงออกถึงความ
มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยอยางแทจริง ในทางตรงขาม เมื่อใดที่คนชายขอบไรแรงที่จะ
ตอสู นักเขียนจํานวนหนึ่งจึงถือเสมือนวาเปนหนาที่ของพวกเขาที่จะบันทึกเรื่องราวรวมถึง
ถายทอดอารมณความรูสึกของผูถูกกระทําผานงานวรรณกรรม เพื่อกระตุนจิตสํานึกหรือ
ฉายภาพใหผู อานมองเห็นความทุกขของคนอีกกลุ มหนึ่งซึ่งไมมีอํานาจตอรองใด ๆ                
โดยมุ งหวังใหผู อ านเกิดความเห็นใจและสํานึกวามนุษยทุกคนเกิดมาพรอมศักดิ์ศร ี               
การเคารพและใหเกียรติกันในฐานะที่เปนมนุษยที่มีความเทาเทียมกันจึงเปนหนทางหนึ่ง
ที่จะสรางความเปนธรรมและเรียกศักดิ์ศรีกลับคืนมาใหแกเขาเหลาน้ัน นับเปนการปลุก
จิตสํานึกในเรื่องการเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติในสังคม
ประชาธิปไตยอีกทางหนึ่ง
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