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ความน า: สามความฝันของเดก็และเยาวชนไทย 

       

 

 ศูนยค์วามรู้นโยบายเดก็และครอบครวั (คดิ for คดิส)์ มพีนัธกจิในการวจิยัและสื่อสารนโยบาย
สาธารณะดา้นเดก็ เยาวชน ครอบครวั และการเรยีนรู ้ จุดมุ่งหมายหลกัดา้นหนึ่งคอืการจดัการปัญหาที่
เดก็และเยาวชนตอ้งเผชญิ สนบัสนุนใหพ้วกเขาเตมิเตม็ความฝันของตนไดอ้ย่างเตม็ศกัยภาพ พรอ้มทัง้
ผลกัดนัใหพ้วกเขามสีว่นร่วมตลอดกระบวนการนโยบายอย่างมคีวามหมายแทจ้รงิ 

 เราจะท าไดอ้ย่างไร หากไม่เขา้ใจว่าปัญหาในชวีติและความฝันของพวกเขาเป็นอย่างไร  หากไม่
เริม่รบัฟังเสยีงของพวกเขาดว้ยตวัเอง? 

 คดิ for คดิส ์ด าเนินโครงการประกวดเรื่องเล่าของ “เดก็สมยันี้” ระหว่างเดอืนเมษายน-มถิุนายน 
2022 โดยเชญิชวนใหเ้ดก็และเยาวชนอายุไม่เกนิ 25 ปี ส่งเรื่องราวชวีติและความฝันของพวกเขาในปีนี้
มาเล่าสู่กนัฟัง ให้เราเข้าใจพวกเขามากขึ้น – มใิช่เพยีงเข้าใจจากตวัเลข สถิติ หรอืเอกสารที่ไม่อาจ
สะทอ้นมุมมอง รอยยิม้ หยาดเหงื่อ และคราบน ้าตาในชวีติพวกเขา แต่ไดเ้ขา้ใจผ่านปลายนิ้วที่จรดบน
แป้นพมิพ ์ปลายปากกา ปลายพูก่นั และเลนสก์ลอ้งตามทีพ่วกเขาสรรสรา้งขึน้มาดว้ยตวัเอง 

 ตลอดระยะเวลาหนึ่งเดอืนทีเ่ปิดรบัผลงานประกวด คดิ for คดิส ์ไดร้บัฟังเรื่องเล่าถงึ 513 เรื่อง 
จากเดก็และเยาวชนอายุ 6-25 ปีใน 70 จงัหวดัทัว่ประเทศ เราอยากถ่ายทอดความฝันของพวกเขาสูผู่ม้ ี
บทบาทในกระบวนการนโยบายเดก็ เยาวชน ครอบครวั และการเรยีนรู้ ตลอดจนสาธารณชน จงึเป็น
ที่มาในการจดัท าหนังสอืรวบรวมเรื่องเล่าเล่มนี้ อนัเป็นส่วนหนึ่งของรายงานสถานการณ์เดก็ เยาวชน 
และครอบครวัปี 2022: เดก็และครอบครวัไทยในสามวกิฤต 

 เรื่องเล่าเหล่านัน้ฉายภาพความฝันของเดก็และเยาวชนที่หลากหลาย ต่างคนต่างก็มคีวามฝัน
เฉพาะตวัทีม่คีุณค่าและน่าประทบัใจ แต่ผลงานส่วนใหญ่เล่าย ้าถงึ “สามความฝัน” ทีอ่าจเรียกไดว้่าเป็น
ความฝันแห่งยุคสมยัทีพ่วกเขาจ านวนมากมรี่วมกนั... 

 To be free – ฝันทีจ่ะเป็นอสิระ  

 To be heard – ฝันทีจ่ะถูกรบัฟัง 

 To be supported – ฝันทีจ่ะไดร้บัการสนบัสนุน 

 เรื่องเล่า 26 เรื่องที่คดัมาแสดงต่อจากนี้เป็นเรื่องเล่าส่วนหนึ่งที่ช่วยฉายภาพให้เห็นจุดร่วม- 
จุดต่างในสามความฝัน แมจ้ะมใิช่ภาพสมบูรณ์ของความฝันของเดก็และเยาวชนเกอืบ 20 ลา้นคน หรอื 
ผูเ้ล่าเรื่อง 513 คน แต่ คดิ for คดิส ์หวงัว่าภาพนัน้จะสามารถท าหน้าทีเ่สมอืนภาพจากหน้าต่างบานแรก 
ทีช่วนใหส้งัคมไทยเปิดหน้าต่างบานถดัๆ ไป เพือ่เขา้ใจความฝันของพวกเขามากขึน้ 
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To Be Free: ฝันท่ีจะเป็นอิสระ 

       

 

 “มนุษยเ์กดิมาเสร ีแต่ในทุกทีล่ว้นอยู่ใตพ้นัธนาการ” 

 เดก็และเยาวชนมใิช่ขอ้ยกเวน้ของค ากล่าวขา้งต้น สวนทางกบัความเขา้ใจของใครหลายคนว่า
พวกเขา “สบายจะตาย” ไรภ้าระ ไรบ้่วงผกูมดั ไรปั้ญหาส าคญัทีต่อ้งคดิตอ้งเผชญิ สามารถมคีวามสุขกบั
จนิตนาการและความฝันไดอ้ย่างไรข้ดีจ ากดั  

 ทีจ่รงิ ชวีติของเดก็และเยาวชนตอ้งตกอยู่ใตพ้นัธนาการมากมายหลายหลาก ไม่ว่าจะเป็น... 

 พนัธนาการแห่งความยากจน ความเหลื่อมล ้า และระเบยีบเศรษฐกจิการเมอืงที่ ปิดกัน้โอกาส – 
ไม่เวน้แมก้ระทัง่โอกาสในการมคีุณภาพชวีติอย่างพืน้ฐานทีสุ่ดเท่าทีม่นุษยพ์งึมี;  

 พนัธนาการแห่งความคาดหวงัและการบงัคบัควบคุมจากคนรอบขา้งและสงัคม;  

 พนัธนาการแห่งความรุนแรงทีท่ ารา้ย-ท าลายพวกเขาทัง้ทางกาย วาจา ใจ;  

 พนัธนาการแห่งอดตีในชวีติของพวกเขาเอง;  

 พนัธนาการอื่นเกนิจะจาระไน ซึง่แต่ละคนตอ้งประสบพบเจอแตกต่างกนัไป 

 สงัคม ครอบครวั โรงเรยีน เพื่อน ชุมชน และรฐั ซึ่งควรเป็นออ้มกอดอบอุ่นทีโ่อบอุม้ ใหก้ าลงัใจ 
และสนบัสนุน หลายครัง้กลบัเป็นบ่วงโซ่ทีผ่กูรดัมดัตรงึ กกัขงัและทรมานพวกเขา  

 หนึ่งในความฝันแห่งยุคสมยัที่เดก็และเยาวชนเล่าย ้าอย่างก้องกงัวาน จงึคอืการเป็นอสิระจาก
พนัธนาการเหล่านี้ พวกเขาจ านวนมากปรารถนาทีจ่ะปลดปล่อยตวัเอง คนรอบขา้ง-รุ่นราวคราวกนั หรอื
อย่างน้อยทีสุ่ดกเ็ดก็รุ่นถดัไป ใหไ้ดใ้ชช้วีติ เตบิโต รวมถงึมแีละเตมิเตม็ความฝันอย่างเป็นสุข-สดใส-เสร ี
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อาเดะ๊โซเฟีย อาย ุ20 ปี จงัหวดัปัตตานี:  

 Florence Shine 

 

 “สิง่ทีอ่ยากเหน็ […] คอื การทีไ่ดเ้หน็สงัคมไทยมคีวามเจรญิรุ่งเรอืง พรอ้มการพฒันาและเตบิโต
อย่างมคีุณภาพ ทีม่าพรอ้มกบัความสามารถ ความคดิ ความมอีสิระและมคีวามเป็นตวัของตวัเอง” 
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I. 

 เดก็และเยาวชนจ านวนมากฝันทีจ่ะเป็นอสิระจากความยากจนและความเหลื่อมล ้า ซึ่งเหนี่ยวรัง้
พวกเขาและครอบครวัมใิหเ้ขา้ถงึแมก้ระทัง่ปัจจยัพืน้ฐานในการด ารงชวีติอย่างมคีุณภาพ กดักนิความสุข 
ความฝันอื่น และโอกาสในการพฒันาตนเองเพือ่เตมิฝันเหล่านัน้อย่างทุกขร์ะทม ความฝันทีจ่ะเป็นอสิระ
นี้ถูกวาดหวงัไวห้ลายรปูแบบ บา้งกเ็ป็นเรื่องธรรมดาในชวีติใครหลายคน แต่กลบัยากและทา้ทายส าหรบั
อกีหลายคน อย่างการมเีงนิพอซื้ออาหารอร่อยหรอืการมงีานทีร่ายไดด้แีละมัน่คง บา้งกเ็ป็นจนิตนาการ
อนัยิง่ใหญ่ถงึเศรษฐกจิ-สงัคมใหม่ทีไ่ม่ทิง้ใครไวข้า้งหลงัและเปิดกวา้งใหทุ้กคนไล่ตามความฝันไดเ้ตม็ที่ 

 

ชลลดา อาย ุ15 ปี จงัหวดักาญจนบุรี:  

 ชีวิตของหนู 

 “เดก็หญงิทีเ่กดิและเตบิโตบนพืน้ทีห่่างไกลความเจรญิ ทีบ่า้นไม่เคยไดใ้ชไ้ฟฟ้า น ้าประปากไ็ม่ม ี
ครอบครวัเลก็ๆ ทีอ่าศยัอยู่ตามแนวตะเขบ็ชายแดน แทบจะไม่ไดร้บัรูค้วามเคลื่อนไหวของโลกภายนอก 
บา้นไมบ้นแพคอืทีอ่ยู่อาศยัทีพ่อ่และแม่บรรจงสรา้งมนัเองกบัมอื เพือ่ใหเ้ธอนอนไดแ้ละมทีีไ่วห้ย่อนกาย
ลงพกั แม้ว่าเธอจะไม่มีเอกสารยืนยนัความเป็นคนไทยได้ แต่เธอก็สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้
เช่นเดยีวกบัคนไทยคนหนึ่ง เธอไม่ไดม้คีวามสุขกบัการเล่นสนุกกบัเพื่อนวยัเดยีวกนั แต่เธอมคีวามสุข
กบัการไดช้่วยพอ่แม่ท างาน 

 พ่อคอืก าลงัหลกัของครอบครวั […] ส่งเสยีเลี้ยงดูฉันให้ดีที่สุดเท่าที่ต่างด้าวคนหนึ่งจะท าได้ 
หน้าที่หลักของแม่คือเลี้ยงดูน้องๆ ที่อยู่ในวัยต้องการความดูแลอย่างใกล้ชิด […] ฉันไม่เคยโทษ
โชคชะตาที่ท าให้ชีวิตต่างด้าวในบ้านแพต้องใช้ชีวิตสุดแสนทรมานแบบนี้  มันคือสิ่งที่พวกเราทัง้
ครอบครวัยอมรบัและจ าเป็นตอ้งสู ้ 

อนิจจา! ฉันคงต้องเชื่อเรื่องฟ้าดนิแลว้ครัง้นี้ ชวีติทีว่่าล าบากอยู่แลว้ โชคชะตายงัมาเล่นตลกกบั
ครอบครวัเรา นัน่คอืการสูญเสยีเสาหลกัของครอบครวั พ่อ ทีจ่ากไปไม่มวีนักลบั พวกเราแทบลม้ทัง้ยนื 
ฉนัยงัไม่กลา้นึกดว้ยซ ้าว่าจะตอ้งออกจากโรงเรยีนไปท างานช่วยแม่ หรอืจะสูเ้รยีนต่อ หนทางการหาเงนิ
ของเดก็หญิง ม.ต้น แถมเป็นต่างด้าว ใครกนัจะกล้ารบัเขา้ท างาน ในหวัฉันผุดแนวทางในการต่อชวีติ
ของครอบครวัอย่างสบัสน เมื่อผูห้ญงิทีแ่กร่งทีสุ่ดในชวีติ ท่านตดัสนิใจใหฉ้ันเรยีนต่อ ใจหน่ึงกด็ใีจ อกีใจ
กก็งัวล กลวัท่านจะไม่ไหว ฉนัมองดคูวามล าบากของแม่ แลว้เอามาเป็นน ้ามนัในการขบัเคลื่อนตวัเองใน
การเล่าเรยีน ฉันวางแผนไวใ้นอนาคต ฉันอยากเป็นเจา้หน้าทีป่่าไมต้ามแนวตะเขบ็ชายแดน ฉันมองว่า
อาชพีนี้เป็นอาชพีที่จะท าให้ฉันมหีน้าที่การงานที่มัน่คง และอกีประเดน็หนึ่งที่ส าคญัคอืการได้ท างาน
ใกล้ๆ  บา้น เพราะฉนัอยากกลบัมาดแูลแม่อย่างใกลช้ดิ  

 เรื่องราวที่ผ่านมาในชีวติเป็นประสบการณ์ที่หล่อหลอมความแขง็แกร่งให้เด็กคนหนึ่งมคีวาม
มัน่ใจทีจ่ะลงมอืท าในสิง่ต่างๆ อย่างมคีวามหวงั แมฉ้นัจะไม่ไดร้บัสทิธ ิและโอกาสอย่างเท่าเทยีมคนไทย
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ทัว่ไป แต่ขณะเดียวกนัการเป็นต่างด้าวมนัสอนให้ฉันพยายามมากกว่าคนอื่นเสมอ […] วถิีชีวติและ
ยถากรรมของพ่อและแม่สอนให้ฉันรู้คุณค่าของทุกสิ่งในโลกใบนี้  ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้อะไรมา
ครอบครอง เราตอ้งพยายามเท่านัน้จงึจะไปถงึฝันได”้ 

 

ศทุธินี อาย ุ14 ปี จงัหวดัสพุรรณบุรี:  

 Taste of Life 

 “ประกาศจากทางโทรทศัน์ว่า…มผีูต้ดิเชือ้ดว้ยโรคโคโรนา หรอื โควดิ-19 

 นี่เเหละค่ะ จุดเปลีย่นชวีติ รวมถงึความคดิของเดก็สาวคนนัน้ 

 ‘แม่จะออกจากทีท่ างานแลว้นะ’ เสยีงของผูเ้ป็นมารดาบอกแก่ลูกสาวคนเลก็ของเขา […] 

 ในหวัของเดก็คนนัน้ไม่มอีะไรมากหรอกค่ะ นอกจากฟังและพยายามเขา้ใจเรื่องนี้ ว่าเป็นเพราะ
โรคระบาดนี้ ท าให้ทางบรษิทัจะยกเลกิการจ้างพนักงาน รวมถงึอาการที่เกดิจากโรคประจ าตวัของคน
เป็นแม่ทีท่ าใหแ้ม่ของเขาจ านนจะตอ้งยอมออกแต่โดยด ีและตามนโยบายของทางบรษิทันัน่กค็อื การให้
เงนิชดเชยมา 100,000 บาท เพือ่เริม่ตน้ชวีติใหม่ของพนกังานและครอบครวั […] 

 ชวีติใหม่ของครอบครวัสองแม่ลูกเริม่ตน้ขึน้ดว้ยการ ‘ขายของ’ […] จนกระทัง่... 

 ‘พีเ่หลอืเงนิในบญัชแีค่ 40 บาท จะใหพ้ีท่ ายงัไง รออยู่เฉยๆ กอ็ดตายพอด ีไอ.้..มนักไ็ดก้นิแต่ไข่ 
พีส่งสารลูก’ เสยีงของคนเป็นแม่พูดตอบกบัคนในสาย ทีต่วัลูกกร็บัรูว้่าแม่ของเขาก าลงัคุยโทรศพัท์กบั
น้าสาวของเขา 

 ‘เป็นไรอะ?’ เดก็สาวถามออกมา […] 

 สหีน้าของคนเป็นแม่เริม่เปลีย่นไป จนลูกทีอ่ยู่กบัแม่มาตลอดรบัรูไ้ดว้่านี่ไม่น่าใช่เรื่องดแีน่ 

 แม่ตดัสนิใจเล่าให้กบัเดก็คนนัน้ฟังเกี่ยวกบัเรื่องของการขายของ ว่าเราสองแม่ลูกไม่สามารถ
ขายของต่อไดแ้ลว้ ดว้ยเศรษฐกจิและร่างกายแม่ของเขาไม่ดขีึน้ในทุกวนัๆ 

 ‘เงนิในบญัชเีหลอื 40 บาท? อะไรกนั จาก 100,000 เลยน่ะหรอ?’ เดก็ในวยั 13 ทีไ่ม่รูอ้ะไรเลย 
มคี าถามพวกนี้ประดงัเขา้มาในหวั ‘เอาล่ะ...ทนรอแบบนี้ไม่ไดแ้ลว้นะ’ […] 

 ‘งานพารท์ไทมท์ าไดต้อนอายุเท่าไหร่?’ […] 

 ‘15 เลยอ่อ... เราเพิง่ 13 เองนะ’ 

 เรื่องใหญ่ทีท่ าอะไรไม่ได ้นอกจากรอ รอใหเ้ขาถงึเวลา รอใหเ้ขาไดท้ างานนัน้ เพื่อเอาเงนิมาใช้
ในครอบครวัของเราสองแม่ลูก […] ทนรอหนูหน่อยนะ หนูจะช่วยแม่... 
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 เงินประทงัชีวิตของสองแม่ลูกในแต่ละวนั ก็มาจากน้าสาวที่คอยช่วยเหลืออยู่ แต่จากความ
เกรงใจ เขาเองกไ็ม่ไดอ้ยากใหแ้ม่ขอมาก เพราะคนเรามนัก็มภีาระต่างกนั ไหนจะลูกของน้าอกีสองคน
คุณยายของเขาอกี ภาระอนัมากมายท าใหเ้ขาไม่อยากใหแ้ม่ขออกีแลว้ 

 ได้งานรบัจ้างมาใหม่ ในครัง้นี้เขาคดิอยู่แค่อย่างเดยีว ท ายงัไงก็ได้ ‘ให้ช่วยแม่ให้ได้มากที่สุด’
งานรบัจา้ง ‘รบัท ารบิบิน้พวงมาลยั’ ทีเ่ป็นสายรบิบิน้เวลาเราไปซือ้กนัในวนัพระวนัโกน 

 ‘พกับ้างก็ได้ ท ามาทัง้วนัเเล้วนะ’ เสยีงจากคนเป็นแม่ดงัขึ้น เพื่อเรยีกให้ลูกสาวพกัจากการ
ท างานนี้ 

 ‘หนูไหว’ เดก็สาวพดูพรอ้มยิม้ตดิตลกให ้

 ถ้ามีคนมาถามจริงๆ จงัๆ ว่าเขาเหนื่อยไหม ตอบได้เต็มปากเลยล่ะค่ะ ว่าเขาเหนื่อยมาก 
เหนื่อยมากๆ แต่เวลาเขาเหน็แม่เจบ็ แม่ไม่มเีงนิ แม่เครยีด เขาเจบ็กว่า และเหนื่อยกว่าหลายเท่าจาก
การท างาน เอาเถอะ สูห้น่อยละกนั 

 ‘เพือ่แม่...’ 

 การใชช้วีติแบบน้ียงัคงด าเนินมาเรื่อยๆ จนกระทัง่เดก็สาวคนน้ี อายุ 15 ปี 

 อายุ 15 ปี ตามที่เขาเฝ้ารอ เขาใกล้จะได้ไปท างานแล้ว ใกล้แล้วนะแม่... ชีวติเด็กสาวที่คิด
อนาคตตวัเองได ้เปลีย่นความคดิและชวีติตวัเองได ้ทัง้หมดจากคนเป็นแม่ 

 ทัง้อาชพี ‘เภสชักร’ เพราะแม่ของเขา ทีเ่วลาไปหาหมอตามทีห่มอนัดทไีร ไดย้ากลบัมาเป็นกอง 
กนิวนัหนึ่ง 4-5 เมด็ นี่แหละค่ะ อาชพีทีเ่ดก็สาวอยากท า เพราะอยากเขา้ใจในเรื่องยา และรกัษาให้แม่
ของเขาหายหรอืมอีาการทีด่ขีึน้ได ้

 ทัง้การท างาน ‘พารท์ไทม์’ ทีอ่ยากท าเพราะอยากเเบ่งเบาภาระของคนเป็นแม่ และน าเงนิมาใช้
ในครอบครวั 

 ผ่านมา 2-3 ปี ความฝันของเขากค็งที ่และมัน่คงขึน้ เขายงัยนืยนัในความฝันในอนาคตของเขา 
แต่มนักลบัมอีกีหนึ่งความฝัน ทีย่ิง่ใหญ่ และเขากอ็ยากท ามนัมากๆ นัน่กค็อื 

 ‘การพาแม่ของเขาไปหาอะไรกนิอร่อยๆ’ 

 ‘การพาแม่ของเขาไปเทีย่ว ไปขา้งนอก’ 

 ‘การท าใหแ้ม่ของเขามคีวามสุข’ 

 ความฝันสูงสุดในชีวติของเขาคอื 3 อย่างนี้ที่เขาต้องท าให้ได้ เขาไม่เคยพูดว่าเขาเป็นลูกที่ดี 
เพราะเขาก็รู ้ว่าเขากม็ที าตวัแย่อยู่บ่อยๆ แต่สิง่ทีเ่ขาไม่เคยเปลี่ยน และไม่เคยคดิจะเปลี่ยนคอื ‘เขารกั
แมม่ากๆ รกัทีสุ่ด และไม่มวีนัทีจ่ะเปลีย่น’ ” 
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magnitude99 อาย ุ23 ปี กรงุเทพมหานคร:  

 เมืองแห่งฝัน(สลาย) 

 “ฉนัเคยคดิว่าอยากจะมชีวีติอนัเป็นนิรนัดร.์.. 

 ในวยัเด็กฉันเคยอยากเป็นนักบินอวกาศ พอผ่านไปไม่นานอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิง 
สุดเจ๋งของโลก เตบิโตอกีหน่อยความหลงใหลในไดโนเสาร์ท าให้เริม่สนใจอยากเรยีนบรรพชวีนิวทิยา  
พอเข้ามธัยมศึกษากลบัค้นพบว่าวทิยาศาสตร์อาหารก็เป็นตวัเลือกที่ดี โตอีกนิดพอค้นพบว่าตวัเอง  
มปัีญหาทางจติใจก็นึกอยากจะเป็นจติแพทย์ ก่อนที่จะเขยีนเรยีงความส่งครูแล้วถูกชมว่าเขยีนดจีงึได้
เบนสายมาสนใจการเป็นนักเขยีน เริม่ทดลองเขยีนเรื่องสัน้ให้เพื่อนอ่าน เขยีนนิยายในแบบที่ตวัเอง
อยากบนัดาลให้เป็น ก่อนที่ฝันจะเริม่ใหญ่ขึ้นตามวยัและแรงปรารถนา อยากด าน ้าที่เกรทแบรเิออรร์ฟี 
อยากเที่ยวรอบโลก อยากเป็นนักการเมอืง อยากท าประโยชน์ให้สงัคม อยากเปิดร้านหนังสอืเป็นของ
ตวัเอง อยากเล่นดนตรเีปิดหมวก อยากอยู่ในคณะละครสตัว์ อยากเรยีนทุกคณะที่อยากเรยีน อยากมี
ชวีติยนืยาวเพือ่ท าทุกสิง่ทีอ่ยากท า  

 อยาก อยาก อยาก.... […] ก่อนทีโ่ลกแห่งความจรงิจะฟาดหน้ากนัอย่างจงั 

 ทีผ่่านมาฉันเป็นคนที่ยดึมัน่กบัสิง่ทีต่วัเองอยากท ามาโดยตลอด คดิเพยีงแค่ว่าต่อใหไ้ม่ใช่คณะ
หวักะทใินมุมมองของผู้ใหญ่ แต่หากฉันท าได้ดยีงัไงก็ไม่มวีนัอดตาย จนกระทัง่เมื่อฉันเตบิโตขึ้น เริม่
ออกมายนืดว้ยขาของตวัเองมากขึน้ โลกความจรงิกม็าเคาะกะโหลกเรยีกสตใิหฉ้ันลืมตาดูสภาพแท้จรงิ
ของตวัเองว่าความฝันในประเทศนี้ท าใหอ้ิม่ทอ้งไม่ได ้และทีส่ าคญัทีสุ่ด ชวีติของฉนัไม่ไดม้เีพยีงตวัฉันที่
ต้องดูแล ภาระมากมายของครอบครวัทีต่วัฉันในอนาคตเองกต็อ้งช่วยดูแลดว้ยเหมอืนกนั ฉันเริม่คน้พบ
ว่าในสงัคมที่ฉันอยู่ ‘เงนิคอืทุกสิง่’ เริม่ระลกึถงึหลายสิง่ทีเ่คยสูญเสยีไปในอดตีจากการไม่มเีงนิ อ านาจ
แห่งเงนิตราช่างทรงอานุภาพขนาดซื้อชวีติทีด่ไีด ้ฉันจงึต้องจ าใจเลอืกสาขาในคณะทีม่โีอกาสท าเงนิให้
มากกว่าในอนาคตโดยโยนทิง้สิง่ทีอ่ยากเรยีนจรงิๆ ไปอย่างไม่ใยด ี

 จนตอนนี้ที่ฉันถงึวยัท างาน ร่องรอยความโศกเศร้าทดท้อกบัชวีติยงัปรากฏอย่างเด่นชดัอยู่ทัว่
แขนขา้งซ้ายคอยย ้าเตอืนใหฉ้ันนึกถงึประสบการณ์อนัขมขื่นว่าเคยเจบ็ปวดกบัสภาพชวีติทีม่ขีนาดไหน 
ฉันกลายเป็นแค่หนึ่งในฟันเฟืองที่ขบัเคลื่อนองค์กรที่หากฉันตายไปก็แค่หาคนใหม่มาทดแทน เป็นแค่
ภาชนะใส่ความฝันของ ‘คนอื่น’ เป็นแค่ร่างเนื้อกลวงโบ๋ที่คดิเพยีงว่าต้องท างานหาเงนิ แต่หาเงนิเสรจ็
แลว้ยงัไงต่อ 

 อ๋อ ใชห้นี้ ใชห้นี้ ใชห้นี้ 

 หนี้ที่ฉันไม่ได้ก่อ หนี้ที่ถูกล่ามโซ่คล้องขาไว้ด้วยค าว่า ‘กตญัญู’ หนี้ที่ถ้าหากฉันตายไปคนใน
ครอบครวักค็งขาดทีพ่ึง่ ในขณะทีต่วัฉันมสีิง่ทีอ่ยากท ามากมาย กลบัต้องถูกพบัเกบ็ไปก่อนเพราะความ
จ าเป็นอย่างอื่นทีส่ าคญักว่า ขณะทีฉ่นัก าลงัท างานงกๆ โดยวางทิง้สิง่ทีอ่ยากท าใหเ้ป็นเพยีงแค่ความฝัน 
คนอื่นๆ ทีไ่ม่ตอ้งมภีาระอะไรกลบัไดท้ าทุกอย่างโดยทีไ่ม่ตอ้งกงัวล 
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 ไม่มีเงินเก็บ ไม่มีความสุข ไม่มีชีวิตแบบที่อยากมี แต่ฉันยังคงเพ้อหาชีวิตในอุดมคติและ
ตระหนักไดใ้นทา้ยทีสุ่ดว่า ‘อุดมคต’ิ กค็อื ‘อุดมคต’ิ เป็นความคดิความฝันอนัเลื่อนลอยทีห่่างไกลกบัตวั
ฉนัในวนัน้ี 

 อนัทีจ่รงิฉันเป็นคนชอบเรยีนคนหนึ่งหากว่าเป็นสิง่ที่ฉันสนใจ ฉันมแีผนอยากเรยีนต่อปรญิญา
โทแต่แผนนั ้นกลับพังล้มไม่เป็นท่าเพราะไม่มี เงินมากพอ ฉันอยากอยู่คอนโดส่วนตัวหรือมี
อสงัหารมิทรพัย์เป็นของตวัเองเป็นหลกัเป็นแหล่งเพราะตลอด 4 ปีที่ผ่านมาฉันย้ายที่อยู่มาแล้วไม่ต ่า
กว่า 5 ครัง้ แต่มนักเ็ป็นเรื่องยากทีจ่ะมชีายคาอยู่อาศยัทีถ่าวรเพราะไม่มเีงนิเหลอืเกบ็มากพอ ฉนัจงึตอ้ง
ระหกระเหนิเปลีย่นทีอ่ยู่ชัว่คราวไปเรื่อยๆ ฉันเคยคดิเอาไวว้่าเมื่อเรยีนจบมา ท างานจนมเีงนิเดอืนเป็น
ของตวัเองชวีติความเป็นอยู่กค็งจะดขีึ้น แต่ไม่เลย มรสุมทีเ่ขา้มาท าให้มเีงนิกนิเงนิใช้แค่เพยีงเดอืนชน
เดอืน เอาไปต่อยอดอะไรไม่ได ้เอาไปซื้อชวีติทีด่กีว่านี้ไม่ได ้เพราะแค่บรหิารเงนิให้อิม่ทอ้งจนพน้ไปอกี
เดอืนกย็ากพอแลว้ ตอกย ้าฉันจนขึน้ใจอกีครัง้ว่าหากลาออกไปท าสิง่ทีอ่ยากท าจรงิๆ  ในเมอืงนี้ฉันคงไส้
แหง้ตาย  

 ความ ‘อยาก’ ถูกบดจนป่นป้ี ได้แต่อจิฉารษิยาทุกคนที่ได้ทุกอย่างในสิง่ที่ต้องการ ได้แต่น้อย
เนื้อต ่าใจทีต่้องดิ้นรนอย่างไรค้วามหมาย ไม่ว่าจะท างานหนักอย่างไรกแ็ทบไม่เหน็หนทางทีด่ขีึน้ ภาระ
บนบ่าช่างเป็นโซ่ล่ามอนัแขง็แกร่งทีก่กัขงัฉันไวบ้นโลกอนัฟอนเฟะ ‘ความไม่ม’ี ไดรุ้มทึ้งกดัแทะจนแทบ
ไม่เหลอือะไรใหฉ้ันยนิด ีกดักนิไปแมก้ระทัง่ความ ‘อยาก’ ของตวัฉันในอดตี ฉันเกลยีดชงัสงัคมเน่าๆ ที่
ฉันอยู่เพราะมนัไม่เคยรองรบัความฝันของใครเลยนอกจากคนรวย ฉันจะไปท างานทีอ่ยากท าไดอ้ย่างไร 
ฉันจะไปเป็นพนักงานรา้นหนังสอืไดอ้ย่างไรในเมื่อเงนิเดอืนช่างน้อยนิดสวนทางกบัเรีย่วแรงทีทุ่่มลงไป
ขนาดนัน้ ฉนัจะไปท างานมลูนิธหิรอืสงัคมสงเคราะหย์งัไงถา้รายไดย้งัเป็นแค่เงนิเดอืนขัน้ต ่าในเมอืงทีค่่า
ครองชพีสูงลิว่แบบนี้ ฉันจะไปกล้าท าตามความฝันในเมอืงที่ยงัดอ้ยค่าแรงงาน ดูถูกสายศลิปะ และยก
ยอแค่ไม่กี่อาชพีแบบนี้ได้ยงัไง ล าพงัเศษเงนิเก็บจากค่าแรงอนัน้อยนิดยงัไม่พอให้ก่อร่างสร้างตวัเลย
ดว้ยซ ้า 

 ตอนน้ีฉนัไม่อยากมชีวีติอนัเป็นนิรนัดร ์หากการไดห้ายใจจะเป็นเรื่องทีท่รมานถงึเพยีงนี้ 

 ฉันว่าเมอืงนี้เป็นเมอืงแห่งความฝันนะ ใช่ เมอืงแห่งฝัน เพราะการจะท าให้มนัเป็นจรงิช่างเป็น
เรื่องทีย่ากเยน็แสนเขญ็ฉนัถงึไดม้แีต่ความฝันเยอะมากมายขนาดนี้ 

 เพราะแบบนัน้ฉันจงึท างาน ท างาน ท างาน เพื่อหาเงนิ หาเงนิ และหาเงนิ วาดหวังว่าเงนิตราที่
มนุษยอ์ุปโลกน์ขึน้จะท าใหฉ้นัยงัสามารถไขว่ควา้ภาพฝันอนัเลอืนรางทีต่วัฉนัเคยมไีวไ้ดอ้ยู่  

 กเ็พราะฉันยงัฝันอยู่ ฉันจงึอยากให้มนัเป็นจรงิแมค้วามเป็นไปได้จะเป็นเพยีงหมอกจาง อยาก
ยนืหยดัอย่างภาคภูมใิจในเสน้ทางที่ฉันเตม็ใจเลอืก อยากที่จะแสดงใหอ้าจารย์ที่เคยสบประมาทฉันได้
เหน็ว่าเดก็เกเรทีเ่คยไม่ตัง้ใจเรยีนและเกรดรัง้ทา้ยอย่างฉนักส็ามารถประสบความส าเรจ็ในรูปแบบชวีติที่
ฉันเลอืกเองไดเ้หมอืนกนั อยากใหเ้หน็ว่าตวัฉันยงัมคี่า อยากภูมใิจในตวัเองทีสุ่ดทา้ยไดเ้ลอืกท าในสิง่ที่
หวัใจรอ้งขอแลว้ผลออกมาด ีและอยากมคีวามสุขในชวีติทีเ่ตม็ไปดว้ยความฝัน แบบทีต่วัฉนัอยากเป็น” 
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II.  

 เดก็และเยาวชนจ านวนมากถูกยดัเยยีดความคาดหวงัของครอบครวั โรงเรยีน และสงัคม ใหเ้อา
มาตัง้เป็น “ความฝันของตนเอง” ถูกขดีเสน้ทางในชวีติและบงัคบัควบคุมจงัหวะย่างก้าวเดนิในเส้นทาง
นัน้อย่างเคร่งครดัด้วยกฎเกณฑ์และการใช้อ านาจสารพดั ราวกบัเป็นหุ่นเชดิของผู้ใหญ่ ความฝันของ
พวกเขาหลายคนจงึคอืการเป็นอสิระจากความฝันและเสน้ทางที่ไม่ได้เลอืกเหล่านี้ โดยหวงัว่าจะได้รบั
การรบัฟัง พรอ้มทัง้มสีทิธเิลอืกและเดนิตามเสน้ทางชวีติของตนเองมากขึน้  

 

ชุติภทัร อาย ุ17 ปี จงัหวดันนทบุรี:  

 ความฝันท่ีจมด่ิงกบัโพลารอยดท่ี์เป็นจริง 
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 “คงเป็นเรื่องอยากทีเ่ดก็ทุกคนจะไดร้บัอสิระทางความคดิ อารมณ์ ความรกั หรอืความฝัน ความ
คาดหวงัเป็นสิง่ทีน่่ากลวัทีสุ่ด โดยเฉพาะกบัครอบครวั 

 เฉกเช่นเดยีวกบั ‘***’ ภาระหน้าทีอ่นัหนักหน่วงทีไ่ดร้บัตัง้แต่วยัเยาว ์บนบ่าแบกความคาดหวงั
มหาศาลเอาไวจ้นหลงัคดงอ ยามเธอท าไดด้ ีครอบครวัจะเฉยชา ยามเธอท าไดแ้ย่ ครอบครวัจะหนัมาหา 
และด่าทอ 

 การบังคับกดขี่เป็นวิธีที่แย่นัก ‘***’ ขาดอิสระ เธอไม่รู้ว่าเธอชื่นชอบอะไร ได้แต่ท าตามที่
ครอบครวัสัง่ 

 วนัหนึ่งเธอเดนิกลบับา้น เห็นชายชรานัง่ขายภาพวาดอยู่ ภาพนัน้เหมอืนมนุษยท์ีม่ชีวีติ มอีสิระ
และลมหายใจ ’***‘ กลบับา้นดว้ยใจเตน้ระรวั ลองวาดตามแบบ เธอตื่นเตน้ทีไ่ดค้น้พบความสนุกเป็นครัง้
แรก 

 แต่มนักต็อ้งจบลง เมื่อชวีติของเธอมทีางเลอืกเดยีวตัง้แต่แรกอยู่แลว้ 

  ‘***’ จงึเกบ็ความฝันไวใ้นหว้งลกึของหวัใจ ทีจ่ะไดส้มหวงัดงัปรารถนา ในสกัวนั” 

 

ณัฐณิชา อาย ุ16 ปี จงัหวดัปทุมธานี:  

 แผนการหนีออกจากบ้าน 

 “ช่วงรุ่งสาง พระอาทิตย์ก าลงัทะยานขึ้นสู่ฟ้า สายลมอ่อนๆ กระทบใบหน้าชวนให้รู้สกึดี ใน
ขณะเดยีวกนักค็ดัจมกู สงสยัว่าทีส่ดูเขา้ไปเมื่อครู่อาจไม่ใช่อากาศแต่เป็นฝุ่ นละอองเสยีมากกว่า 

 ฝ่าเทา้เหยยีบอยู่บนบนัไดจกัรยานโดยไม่ไดอ้อกแรงปัน่ เคลื่อนตวัไปขา้งหน้าดว้ยใจทีโ่ปร่งโล่ง
สบาย จนกระทัง่ใกลถ้งึป้อมยาม […] 

 พีย่ามทกัทายกลบัโดยไม่คดิอะไร ทีน่ี่เป็นหมู่บา้นในเขตปรมิณฑล เดก็วยัรุ่นบางคนตื่นเช้าปัน่
จกัรยานออกไปหาเพือ่นหรอืซือ้ของ ในขณะทีบ่างคนตื่นสาย ใชเ้วลาทัง้วนัอยู่ในหอ้ง 

 แต่ฉันไม่ได้ออกไปหาเพื่อนหรือซื้อของ สองข้อนี้เป็นค าโกหกเอาไว้อ้างกับพี่ยามต่างหาก 
เดก็หญงิวยัประมาณสบิหกสบิเจด็ปีปัน่จกัรยานออกนอกหมู่บา้นคนเดยีวตอนรุ่งสาง ไม่แปลกทีค่นมอง
มาจะเป็นห่วง ครัง้แรกๆ พีย่ามซกัถามหลายประโยค ฉันตอบกลบัดว้ยสหีน้าท่าทางปกต ิหลงัจากปัน่
ออกไปสกัพกักก็ลบัมา พอเป็นเช่นนี้นานๆ เขา้ พีย่ามกเ็ลกิสนใจ 

 สว่นเหตุผลจรงิๆ ทีฉ่นัยอมลุกจากเตยีงตัง้แต่เชา้ออกมาปัน่จกัรยานน่ะหรอื 

 ฉนัแค่อยากปัน่เท่านัน้เอง 
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 เมื่อวานนี้ฉันทะเลาะกับแม่ ผลลัพธ์เหมือนทุกๆ ครัง้ที่ฉันจ าต้องเป็นฝ่ายยอมแพ้ รู้สึกไม่ดี
แมก้ระทัง่นอนแลว้ตื่นขึ้นมาอกีครัง้ก็ขจดัอารมณ์ทางลบใหห้ายไปไม่ได ้ฉันจงึต้องออกจากบา้น ท าตวั
ขบถอย่างไม่ใช่นิสยั 

 นาฬกิาของโทรศพัท์มอืถอืบอกเวลาเกอืบหกโมงแลว้ ฉันปัน่จกัรยานผ่านวดัใกลบ้า้น ผ่านรา้น
ขายขนมและอาหารน่าทาน เสยีดายทีต่อนน้ียงัไม่ถงึเวลาเปิดรา้น ถงึฉนัอยากรอกท็ าไม่ได้ 

 เพราะตอนน้ีถงึเวลากลบับา้นแลว้ 

 เสยีงเปิดประตูบา้นไม่ค่อยดงั คนบนชัน้สองยงัไม่ตื่น แผนการหนีออกจากบา้นและกลบัมาก่อน
จะมใีครรู้ตวัประสบความส าเร็จอกีครัง้ ความรู้สกึลุ้นระทึกขณะปัน่จกัรยานกลบัมา ความรู้สกึอิ่มเอม
ล าพองใจหลงัจากแผนการลุล่วง ฉนักลบัขึน้หอ้งดว้ยความเบกิบาน […]  

 โทรศพัท์มอืถอืส่งเสยีงเตอืนขอ้ความเขา้ เป็นเพื่อนในกลุ่มส่งขอ้ความมาบ่น 'เปิดเทอมคราวนี้
เรยีน on-site' 

 'ไม่อยากไป' เพือ่นอกีคนพมิพต์อบ 

 'ถา้ถงึตอบสอบไม่รอดแน่ เอาจรงิๆ แค่ตอบค าถามยงัตอบไม่ไดเ้ลย' 

 กลุ่มสนทนามสีมาชกิอยู่สีค่นรวมตวัฉันเอง บทสนทนาไหลไปอย่างรวดเรว็ เปลีย่นหวัขอ้สู่เรื่อง
การเรยีน […] 

 ถงึตอนนี้ฉันเริม่รอ้นรนขึน้มาบา้ง ยอ้นนึกดูว่าตวัเองไม่ไดแ้ตะหนังสอืเรยีนมานานเท่าไหร่แล้ว 
ครัง้สุดท้ายคงเป็นช่วงก่อนไปเที่ยวกบัครอบครวั ฉันทวนเนื้อหาที่ครูสอนตอนภาคเรยีนฤดูร้อนจนจบ 
ถงึแมจ้ะไม่ค่อยเขา้ใจกต็าม 

 ปีที่แล้วฉันยงัมไีฟในการเรยีน คดิว่าตวัเองจะต้องสอบเขา้มหาวทิยาลยัในฝัน (แม่ฝัน) ให้ได้ 
ตัง้เป้าหมายจะเก็บเนื้อหาทุกวชิาใหค้รบก่อนจบมธัยมปลายปีทีส่ ี ่แต่หลงัจากถูกขดัขวางดว้ยปัจจยัทัง้
ภายในและภายนอก ฉันลดเป้าหมายเหลือเพียงกลับมาทบทวนบทเรียนหลังจากครูสอนจบ อย่า
ผดัวนัประกนัพรุ่งเท่านัน้พอ 

 ฉนัคุยเรื่องนี้ตอนทะเลาะกบัแม่ รอ้งไหน้ ้ามกูไหล บอกกบัแม่ว่าตวัเองรูส้กึกดดนัเพยีงใด […] 

 ประมาณหนึ่งทุ่ม ดา้นนอกมดืสนิท แสงสสีม้ทีฉ่ันรกัหายไปแลว้ อารมณ์เบื่อหน่ายเหงาซึมเขา้
มาแทนที ่

 แม่กลบัถงึบา้น ชวีติของพนักงานบรษิทัทัง้น่าเบื่อและเหนื่อยหน่าย ต่อใหแ้ม่ก าลงัยิ้มแย้ม แต่
ฉนัจะพดูกบัเธอเกนิความจ าเป็นไม่ได ้ไม่อย่างนัน้จะเผลอก้าวขา้มขดีความอดทนของอกีฝ่าย กลายเป็น
ทะเลาะกนัอกี 

  ความจรงิอกีขอ้คอืฉนัผกูพนักบัพอ่แม่ กระทัง่ค าต่อว่าเบาๆ ของพวกเขากท็ าใหฉ้นัรูส้กึแย่ได ้
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 แมเ้ป็นเช่นนี้แต่แม่กบัฉนัยงัคงพดูจาไม่ดใีสก่นั 

 ฉันรอ้งไหเ้พราะแม่มานับครัง้ไม่ถ้วน จนเรยีนรูว้ ิธลีดความเสยีใจ รูว้ธิทีีจ่ะไม่รูส้กึอะไรกบัค าพดู
ของแม่ แต่ฉนัจดจ าถอ้ยค าเหล่านัน้ไว ้มนัไม่ไดอ้ยู่ในรปูของค าพดู แต่เปลีย่นเป็นความรูส้กึในใจ 

 บางครัง้ฉนัคดิว่าตวัเองเจา้คดิเจา้แคน้ บางอย่างเป็นเรื่องขีห้มรูาขีห้มาแหง้ ลมืไปซะกส็ิน้เรื่อง 

 แต่ต่อใหเ้ป็นเรื่องเลก็แค่ไหน แม่กไ็ม่เคยขอโทษฉนัเลย 

 ตลอดสบิหกปี ความรูส้กึตดิคา้งอยู่ในใจแลว้จะใหฉ้นัปล่อยวางไดย้งัไง 

 ฉันคาดหวงัใหช้วีติของตวัเองมคีวามสุขกว่านี้ มบีา้นทีพ่กัผ่อนไดอ้ย่างสบายใจ ไม่ต้องกงัวลว่า
ออกมาจากหอ้งแลว้จะต้องทะเลาะกบัแม่ ไม่ต้องระแวงว่าจะไดเ้งนิไปกินขา้วไหมหากขดัแย้งกบัคนใน
บา้น 

 ต่อใหผู้กพนั แต่ฉันไม่อยากอยู่กบัพ่อแม่อกีแลว้ ฉันรอวนัทีจ่ะท างานหาเงนิเอง ไดอ้อกไปจาก
บา้นทีน่่าอดึอดั โลดแล่นออกไปตามความตอ้งการ 

 ความรูส้กึเป็นอสิระเหมอืนกบัการขีจ่กัรยานออกไปบนถนนในตอนรุ่งสาง 

 แต่ฉนัไม่ไดห้วงัเพยีงอสิระชัว่ขณะ 

 ฉนัปรารถนาอสิระตลอดชวีติ” 

 

เนตรนภสั อาย ุ14 ปี กรงุเทพมหานคร:  

 น่ีหรือการศึกษาไทย 
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 “สื่อถงึการศกึษาไทยที่ค่อนขา้งลา้สมยั กฎระเบยีบที่ขดักบัการใช้ชวีติ เช่น ต้องตดัผมสัน้ ผม
ยาวเดีย๋วบงัเพื่อน ห้ามท าสผีมแต่งหน้าทาเล็บเพราะเดีย๋วจะทิ้งการเรียน นักเรยีนบางคนเป็นเพศ
ทางเลอืกแต่มคีรู (บางคน) มาแซะหรอืด่าทอในสิง่ทีเ่ขาเป็นท าใหเ้ขาเสยีความมัน่ใจ หลกัสูตรบางวชิา
ควรเป็นวชิาทางเลอืกแต่เอามาตดัเกรดนกัเรยีน”  

 

พรนัชชา อาย ุ17 ปี กรงุเทพมหานคร:  

 ชีวิตและความฝัน 

 “ ‘หวัขบถ ชอบเถยีง ดื้อด้าน ไม่ฟังใคร’ ค าเหล่านี้เป็นค าที่บุคคลผูแ้ทนตนเองว่าเป็น ‘ผู้ใหญ่’ 
ใชเ้รยีกพวกฉันผูเ้กดิหลงัพวกเขา… เยาวชนผูเ้ป็นลูก เป็นหลาน หรอืเป็นลูกศษิยข์องพวกเขาเหล่านัน้ 
พวกเขาเตมิเตม็ความเป็นมนุษยใ์หก้บัพวกฉันดว้ยค าพูดเหล่านี้ ราวกบัก าลงัประกอบร่างหุ่นจ าลองให้
สมบูรณ์ โดยทีไ่ม่เคยรู ้ไม่เคยถาม และไม่เคยสนใจว่า พวกฉันเป็นเช่นนัน้จรงิหรอืไม่ หรอืเพราะเหตุใด 
พวกฉนัถงึเป็นอย่างทีพ่วกเขากล่าวหากนั… 

 ‘เมื่อไหร่จะเงยีบ แลว้ตัง้ใจฟัง และท าตามทีบ่อกไดส้กัที’ ประโยคลกัษณะนี้เป็นค าพูดแสนคุน้หู
ทีฉ่ันไดย้นิทัง้ที่บ้าน ทีโ่รงเรยีน และอกีหลายสถานที่ทีฉ่ันไดไ้ปเยอืน ซึ่งฉันเชื่อว่าไม่ใช่เพยีงแค่ฉันคน
เดยีวที่ถูกกล่าวถงึด้วยถ้อยค าเช่นนี้ ยงัมเีดก็ไทยในยุคปัจจุบนัอกีหลายต่อหลายคนที่ถูกกล่าวถงึดว้ย
ขอ้ความท านองนี้อยู่ ขอ้ความที่มุ่งหมายใหพ้วกฉันฟัง เชื่อ และท าตามในสิง่ที่ผูเ้คยมปีระสบการณ์มา
ก่อนเหน็ว่าด ีโดยทีพ่วกฉันต้องไม่มขีอ้โต้แย้งใดๆ บางสิง่ทีพ่วกเขาเหล่านัน้ใหพ้วกฉันท าก็เป็นสิง่ที่ด ี
เช่น ระเบยีบวนิัยพื้นฐาน การอยู่ร่วมกนัในสงัคม การรู้จกัหน้าที่ของตนเอง แต่บางสิง่ที่ฉัน หรอืเดก็ๆ 
คนอื่นมีแนวทาง หรือแนวคิดที่ดีกว่า สะดวกกว่า แล้วพยายามเสนอแนวความคิดนัน้ออกไปกลับ
กลายเป็นว่า พวกฉนัคดิต่อตา้น ไรส้าระ พรอ้มกบัถูกตราหน้าว่า พวกหวัขบถ ไม่ฟังใคร […]  

 หลายครัง้ทีฉ่ันเคยไดย้นิขอ้ความทีว่่า ‘ค่าของคน อยู่ทีผ่ลของงาน’ ฉันรูส้กึเหน็ดว้ยกบัขอ้ความ
นี้ คุณค่าของมนุษยจ์ะสะทอ้นไดด้จีากความสามารถของคนคนนัน้ สิง่นี้ท าใหฉ้นั และเดก็ๆ อกีหลายคน
มุ่งมัน่ศกึษาหาความรู ้หาโอกาสแสดงความสามารถ เพือ่ทีจ่ะแสดงใหเ้หน็คุณค่าของตวัเรา แต่ขอ้ความ
นี้มนักลบัเป็นเพยีงสิง่ทีอ่ยู่ในอุดมคตเิพยีงเท่านัน้ เพราะในความเป็นจรงิของสงัคมไทย สงัคมทีเ่ตม็ไป
ดว้ยผูใ้หญ่ผูม้ากค่านิยม โดยเฉพาะค่านิยมทีช่ื่นชม และยดึตดิเพยีงรูปลกัษณ์ภายนอก มากกว่าคุณค่า 
และความสามารถของสิง่นัน้ เพราะเหตุนี้ค่าของคนจงึไม่ได้อยู่ที่ผลของงาน ภาพเหล่านี้สะท้อนผ่าน
ประสบการณ์ของฉันทัง้ในโรงเรยีน และทีท่ างานพเิศษของฉัน… ฉนัและเพือ่นทีต่ ัง้ใจเรยีน มุ่งมัน่ในการ
ท างาน แต่ในบางครัง้อาจมบีุคลกิทีไ่ม่เรยีบรอ้ย อ่อนหวาน กลบัถูกมองขา้ม และตตีราจากผูใ้หญ่ว่า เป็น
คนไม่สุภาพ ไม่ไดเ้รื่อง ต่างจากเพื่อนทีเ่รยีบรอ้ยอ่อนหวาน ถงึแมจ้ะเรยีนเขา้ใจบา้ง ไม่เขา้ใจบา้ง หรอื
คุณภาพงานอาจจะดบี้าง ไม่ดบี้าง กลบัได้รบัความสนใจ ค าชื่นชม และโอกาสดีๆ  เสมอ มนัท าให้ฉัน
เขา้ใจไดว้่า ค่าของคน ไม่ไดอ้ยู่ทีผ่ลของงาน แต่อยู่ทีค่วามชอบของใคร […] ซึ่งหากปล่อยใหเ้ป็นเช่นนี้
ต่อไป ประเทศของเราจะเดนิไปทางไหนกนั […] 
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 ฉันปรารถนาว่าในอนาคตหากฉันได้เป็นผู้ใหญ่ ฉันจะรบัฟังความคดิเหน็ของเดก็ และเยาวชน 
ตอบค าถามของเขาเหล่านัน้ดว้ยเหตุผล และเป็นกระบอกเสยีงในการปฏริูประบบการศกึษาไทยให้เหน็
คุณค่าของมนุษยท์ุกคนตามความสามารถของเขาเหล่านัน้ ทีส่ าคญั คอื การเป็นผูใ้หญ่ทีไ่ม่เอาค่านิยม
ของตน และสิง่ทีต่นเผชญิมาไปตดัสนิ หรอืบบีบงัคบัใหเ้ยาวชนรุ่นต่อไปตอ้งเผชญิเมื่อตนเอง… ทัง้หมด
นี้คอื สิง่ทีฉ่ันมคีวามปรารถนาทีจ่ะบอกแก่ทุกคน และใฝ่ฝันอกีทัง้ต้องการใหม้นัเกดิขึน้ในอนาคตทีพ่วก
ฉนัจะรบัหน้าทีเ่ป็นผูส้รา้งหนทางของประเทศชาตขิองเราต่อไป” 
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III.  

 หลายครัง้ความคาดหวงัและการบงัคบัควบคุมจากคนรอบขา้งถูกยดัเยยีดมาสู่เดก็และเยาวชน
ผ่านการใชค้วามรุนแรง หลายครัง้พวกเขายงัมกัตกเป็นเหยื่อของการถูกคุกคามสารพดัรูปแบบ ท ารา้ย-
ท าลายพวกเขาทัง้ทางกาย วาจา ใจ จงึไม่น่าแปลกทีเ่ดก็และเยาวชนไม่น้อยจะรูส้กึว่าบ้าน สงัคม และ
โลกนี้มใิช่พืน้ทีป่ลอดภยั และฝันอยากเป็นอสิระจากความรุนแรงและพืน้ทีแ่ห่งความรุนแรงเหล่านี้ 

 

กชกร อาย ุ18 ปี จงัหวดัศรีสะเกษ:  

 หุ่นเชิด 

 “ใบหน้าสะบดัหนัตามแรงฟาดไม่เบามอื มเีสยีงดงัของการกระทบกนัดงัเขา้มาในโสตประสาท
พรอ้มเสยีงรอ้งไหข้องแม่ เองิเอยกุมแกม้บวมช ้าของตนไว ้ก่อนจะหนัมามองผูเ้ป็นแม่ทีร่อ้งไหก้อดรัง้พ่อ
ไม่ใหเ้ขา้มาท ารา้ยเธอ  

 ‘ใจเยน็ๆ ก่อนนะพี ่ฮอื อย่าท าลูกเลย’ 

 พอ่จอ้งเขมง็มาทีเ่ธอพรอ้มกบัตะคอกเสยีงดงัใสด่ว้ยความโมโห 

 ‘นี่แกตัง้ใจเรยีนแลว้หรอ แกท าไดแ้ค่นี้หรอ’ 

 ‘ขึน้หอ้งไปก่อนเอย ขึน้หอ้งลูก’ 

 แม่เอ่ยเสยีงสัน่พรอ้มกอดพ่อทีต่ ัง้ท่าจะเดนิเขา้มาตบเธออกีครัง้ เธอเกบ็กระดาษทีพ่่อปาทิ้งขึ้น
มาแลว้วิง่ขึน้หอ้งไป เองิเอยอยากบอกกบัพ่อว่าเธอพยายามแลว้ แต่กร็ูว้่ามนัคงไม่พอส าหรบัเขา จงึท า
ไดแ้ค่กม้หน้ากอดเขา่รอ้งไหต้วัสัน่อยู่อย่างนัน้ […] 

 ‘ฟังอะไรอยู่หรอื’ 

 เองิเอยถามเมื่อเหน็ว่าจนีก าลงัเสยีบหูฟังเพื่อฟังอะไรบางอย่าง ใบหน้าของเธอดูผ่อนคลายราว
กับคนก าลังใช้เวลาพักผ่อน จีนยื่นหูฟังให้เธอข้างหนึ่งเธอจึงขยับเข้าไปนัง่ใกล้ๆ แล้วฟังด้วยกัน 
เสยีงดนตรปีระกอบกบัเสยีงขบัร้องอนัไพเราะดงัขึ้น เองิเอยยกยิ้มถูกใจ ดวงตาเป็นประกายความสุข
แลว้เอ่ยขึน้ 

 ‘เจ๋งจงั เราไม่ไดใ้ชเ้วลานัง่ฟังเพลงมานานมากแลว้’ 

 ‘ปกตอิยู่ยงัไงเนี่ยไม่ฟังเพลง’ 

 ‘ท าการบา้น ตวิหนงัสอืกเ็หนื่อยจนหมดวนัแลว้’ 

 ‘ต่อไปนี้กแ็บ่งเวลาใหต้วัเองพกับา้ง อะไรทีห่นกัไปกไ็ม่ดหีรอก’ 
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 ‘ไดเ้ลย’ 

 ‘เองิเอยเป็นอะไร รอ้งไหท้ าไม’ 

 จนีเอ่ยถามเมื่อเหน็เธอกม้หน้าซ่อนตาแดงๆ เอาไว ้ 

 ‘เรา ฮกึ เพิง่โทรคุยกบัพ่อ เราอยากลองเรยีนเปียโน แต่พ่อบอกว่าเรยีนจะไปท าอะไรได ้ท าไม 
ฮกึ ท าไมพ่อถงึไม่ใหค้่างานศลิปะเลย ดนตรไีม่เคยไรส้าระสกัหน่อย เรา ฮกึ เรามคีวามสุขมากที่ได้อยู่
กบัดนตร ีมนัเป็นเวลาเดยีวทีเ่ราจะมคีวามสุข แต่พอ่กพ็งัมนัไปหมดเลย ฮอื’ 

 จนีกอดเธอทีร่อ้งไหโ้ฮเหมอืนเดก็ๆ เอาไวแ้น่น คนตรงหน้าเจบ็ปวดมากมายจากความคาดหวงั
และสิง่ที่ผู้เป็นพ่อคดิว่ามนัด ีแต่ไม่เคยดสี าหรบัเธอ หลงัจากที่รู้จกักนัมา ท าให้จนีรู้ว่าเองิเอยใช้ชีวติ
ตามทีพ่อ่เหน็ว่าด ีเหมอืนเป็นแค่หุ่นเชดิเท่านัน้ […] 

 ‘เองิเอยจะไปไหน เองิเอยตอบพอ่’ 

 คนเป็นพ่อกระชากขอ้มอืเธอให้หยุดอยู่กบัที่เมื่อเหน็ว่าเธอหอบกระเป๋าเสื้อผ้าจะเดนิออกจาก
บา้นไป เองิเอยทรุดตวัลงอย่างเหนื่อยอ่อน ปล่อยน ้าตาใหไ้หลโดยไรเ้สยีงสะอืน้ เธอไม่เคยร้องไหใ้หพ้อ่
เหน็ ไม่ว่าจะถูกตเีจบ็แค่ไหนกจ็ะท าเพยีงเงยีบไว ้ 

 ‘เองิเอย เป็นอะไรลูก’ 

 เป็นหนึ่งในไม่กี่ครัง้ทีพ่่อเรยีกเธอแบบนี้ เองิเอยก้มลงกราบทีเ่ท้าของผู้เป็นพ่อแลว้เอ่ยออกมา
เสยีงสัน่ 

 ‘พอ่ปล่อยหนูไปไดไ้หม หนูขอชวีติหนูคนืไดไ้หมคะ หนูเจบ็ หนูเจบ็ไม่ไหวแลว้’ 

 เองิเอยรอ้งไหต้วัสัน่ราวจะขาดใจอยู่ใตเ้ทา้ของพอ่ ออ้นวอนใหพ้อ่คนือสิระ เธออยากจะต่อสูเ้พื่อ
ความสุขของตนแมเ้พยีงนิด ต่อใหจ้ากนี้จะถูกตจีนตาย แต่เธอกอ็ยากจะลองดู” 

 

ชนาธิป อาย ุ21 ปี จงัหวดัเชียงใหม่:  

 เร่ืองเล่าของ transgender  

 “ฉันชื่อ ‘เจดา้’ เดก็ชายธรรมดาคนหนึ่งซึ่งเตบิโตมาในครอบครวัทีอ่บอุ่นและดูเพรยีบพร้อมไป
แทบทุกอย่าง ในวยัเดก็ฉันนัน้ก็ดูเหมอืนผู้ชายปกต ิ[…] แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไป […] ฉันต้องการที่จะ
เตบิโตขึน้เป็นผูห้ญงิอย่างสมบูรณ์แบบ ความปรารถนานี้ไดฝั้งลกึเป็นรากฐานอยู่ในใจฉนัตลอดมาแมว้่า
มนัจะยากล าบากมากแค่ไหนกต็ามเพราะดูเหมอืนว่ามนัจะเป็นสิง่ทีเ่ลวร้ายในสายตาของคนรอบข้างที่
มองมายงัตวัเรา […] 
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 ก่อนหน้านี้ฉันเคยพูดถงึครอบครวัของฉันที่เพรยีบพร้อมและดูแลฉันอย่างดีมาตลอด […] แต่
แลว้เมื่อฉันเริม่โตขึน้กร็ูส้กึไดว้่าในการดูแลของพวกเขามนักเ็ป็นเหมอืนกบัการวางกรอบใหก้บัชวีติของ
ฉันมนัจงึกลายเป็นดาบสองคม […] ครอบครวันัน้ไม่เคยยอมรบัในตวัตนของฉันที่เป็นแบบนี้ ฉันมกัจะ
โดนครอบครวัดูถูกและเหยยีดหยามมาตลอดในเรื่องของ ‘เพศสภาพที่ไม่ตรงกบัเพศก าเนิด’ มนัเป็น
เหมอืนกบัการถูกบูลลีด่ว้ยวาจาจากสถาบนัครอบครวั พวกเขามกัจะพดูว่า ‘เสยีชาตเิกดิ กะเทยไม่มงีาน
ท าในสงัคมเพราะไม่มหีน่วยงานไหนอยากรบัเขา้ท างาน ไม่เป็นทีย่อมรบัไม่มพีื้นที่ยนื ไม่มทีางสมหวงั
ในความรกั เป็นกะเทยท าได้แค่ขายตวัไม่ก็ไปเต้นกินร ากิน อายคนอื่นที่มลีูกเป็นกะเทย ’ ครอบครวั
ตอ้งการใหฉ้นัเป็นผูช้ายและท าตามค าสัง่ทีเ่ขาวางไวทุ้กอย่างในแบบฉบบัของผูช้ายตามบรรทดัฐานของ
สงัคม เมื่อฉนัซมึซบัค าดถููกเหยยีดหยามจากครอบครวัมนัท าใหฉ้นัเสยีใจและกดดนัตวัเองมากขึน้ […] 

 เมื่อฉันไดก้้าวเขา้มาในรัว้มหาวทิยาลยั ฉันเรยีนอยู่คณะนิตศิาสตรม์หาวทิยาลยัชื่อดงัในจงัหวดั
เชียงใหม่ตามที่ครอบครวัสัง่ไว้ […] แต่มนัก็ยงัมดี้านที่ดีคอืฉันได้ออกมาอยู่หอพกัและเป็นอสิระจาก
ครอบครวัมากขึน้ […] ฉันเริม่พบเจอกลุ่มบุคคลทีม่คีวามหลากหลายทางเพศมากยิง่ขึน้ท าใหฉ้นัมเีพือ่น
มากมายทีเ่ป็นแบบฉัน เริม่กลา้ทีจ่ะแสดงออก อกีทัง้มพีืน้ทีย่นืบนสงัคมกวา้งมากยิง่ขึ้น ฉันนัน้ไดน้ิยาม
เพศสภาพของตวัเองคอืบุคคลขา้มเพศ ฉนัเริม่ใชช้วีติในแบบฉบบัของเพศหญงิมากยิง่ขึน้เช่น การไวผ้ม
ยาวซึง่เป็นสิง่ทีฉ่นัภูมใิจมากทีสุ่ดเพราะตวัฉนัมคี านิยามว่าผมยาวนัน้คอืสญัลกัษณ์ของเพศหญงิ […] 

 ชวีติของฉนัดเูหมอืนว่ามนัจะเริม่ไปในทศิทางทีด่แีละความฝันกด็เูป็นรูปเป็นร่างมากขึน้…แต่ไม่
เลย เมื่อตวัฉันได้ย่างเท้ากลบัเขา้มาในบ้านช่วงวนัหยุดฉันต้องเปลีย่นบุคลกิเป็นโลกใบที่สอง ฉันต้อง
ซ่อนตวัตนทีเ่ป็นหญงิไม่ใหค้รอบครวัเหน็ ไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้นักศกึษาหญงิ เครื่องส าอาง ฉันต้องมดัผม
และแต่งตวัให้เหมอืนผู้ชายที่ปกต ิคนในครอบครวัยงัคงคดิว่าฉันเป็นผู้ชายและยงัคงวางกรอบการใช้
ชวีติในแบบฉบบัของผู้ชายให้กบัตวัฉันเสมอมา […] จนสุดท้ายแล้วสิง่ที่แย่ทีสุ่ดในชวีติมนัก็มาถงึ เมื่อ
ครอบครวัเริม่รบัไม่ได้ในสิง่ที่ฉันเป็นอย่างรุนแรง เขาเริม่แสดงออกถงึการไม่ยอมรบัความจรงิ ฉันถูก
ครอบครวัด่าทอดว้ยค าหยาบคายและดหูมิน่สารพดั จนถงึขัน้ท ารา้ยร่างกายอย่างรุนแรง ฉนัถูกตบต ีฉุด
กระชากจนฉนัลม้ลงไปกองอยู่กบัพืน้พรอ้มทัง้มบีาดแผลไปทัว่แขนขา 

 สุดท้ายแล้วฉันถูกบีบบังคับให้ต้องกลับมาใช้ชีวิตในแบบของผู้ชาย ฉันถูกตัดผมออกให้
กลายเป็นผูช้ายเหมอืนที่ครอบครวัต้องการ ฉันยงัจ ามนัไดไ้ม่ลมืในตอนที่กรรไกรเริม่ตดัเสน้ผมของฉัน
ออกไปทีล่ะช่อฉันไดแ้ต่นัง่รอ้งไหต้ลอดเวลาและไม่สามารถโต้เถยีงและขดัขนืไดเ้ลยในขณะทีค่รอบครวั
ของฉันหวัเราะชอบใจและถ่ายรูปฉันที่ถูกตัดผมเก็บไว้ด้วยความดีใจ ฉันเจ็บปวดทัง้บาดแผลตาม
ร่างกายและบาดแผลภายในจิตในที่แม้กระทัง่ในตอนนี้ฉันก็ยงัไม่เคยลืมและไม่เคยหายจากความ
เจบ็ปวดครัง้นัน้เลย หลงัจากฉันถูกท ารา้ยร่างกายและถูกตดัผมใหก้ลายเป็นผู้ชายอกีครัง้ ฉันกต็้องหนี
ออกจากบา้นเพราะ ‘บา้นไม่ใช่พืน้ทีป่ลอดภยั’ อกีต่อไปฉันจงึต้องออกมาอยู่หอพกัจนกระทัง่ถึงทุกวนัน้ี
ฉนักไ็ม่เคยไดก้ลบับา้นอกีเลย […]  
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 มาถงึจุดนี้ ชวีติของฉันดูแลว้กค็งจะไม่ไดส้วยงามการท าตามความฝันของตวัเองกลายเป็นเรื่อง
ที่ยากเยน็เหลอืเกนิ ฉันยอมรบัว่าหลงัจากเกดิเหตุการณ์ในครัง้นัน้ฉันรู้สกึว่าชวีติมนัช่างไร้ค่า ฉันเริม่
ซึมเศร้าและร้องไห้ทุกวนัฉันคดิที่จะอยากหายไปจากโลกใบนี้ ฉันตดัพ้อตวัเองว่า ‘ฉันไม่น่าเกดิมาผดิ
เพศเลย ถ้าฉันเกดิมาเป็นผู้ชายชวีติของฉันกค็งไม่ต้องมาพบเจอกบัเรื่องแบบนี้ ’ ชวีติของฉันในเวลานี้
ถงึแมจ้ะใหเ้วลาและก าลงัใจจากผูอ้ื่นเป็นสิง่เยยีวยาร่างกายและจติใจของฉันแต่มนักไ็ม่ง่ายเลยเพราะฉัน
ตอ้งเริม่ตน้สรา้งความฝันทีจ่ะเป็นตวัของตวัเองอกีครัง้ มนัเป็นเหมอืนการเริม่ก่อปราสาททรายครัง้ใหม่ที่
ในครัง้นี้ฉันจะไม่ยอมใหใ้ครหรอืสิง่ใดมาท าลายมนัลงไปอกีฉันจงึพยายามเขม้แขง็ขึ้นและเริม่ลุกขึ้นมา
เป็นกระบอกเสยีงให้กบัตวัเองและผูอ้ื่น […] ตวัของฉันซึ่งเป็น transgender ที่ถูกบูลลี่ทัง้วาจาและการ
กระท าที่รุนแรง […] ไม่ต้องการให้คนอื่นๆ ต้องมาประสบพบเจอกบัเหตุการณ์หรอืปัญหาเดยีวกบัฉัน 
เมื่อฉันกลา้ทีจ่ะพูดกลา้ทีจ่ะแสดงออกเพือ่เป็นประโยชน์ใหแ้ก่ผูอ้ื่นฉันกย็นิดทีีจ่ะท า ฉันเริม่ใหส้มัภาษณ์
กบัทางสื่อต่างๆ ในปัญหาดงักล่าว เริม่รณรงค์จากเสยีงเล็กๆ ของฉัน ฉันได้รบัโอกาสจากทางคณะ
นิตศิาสตร์ในการจดัท าโครงการเล็กๆ ขึ้นมา ชื่อว่า Niti’s voice of awareness โดยฉันได้รบัหน้าที่ใน
การเป็นประธานโครงการซึ่งโครงการดงักล่าวเป็นโครงการที่เกี่ยวขอ้งในด้านของการรณรงค์เพื่อ ยุติ
พฤตกิรรม การบูลลี ่และ การคุกคามทางเพศ อนัจะน ามาสูก่ารดูแลรกัษาและฟ้ืนฟูสุขภาพทางจติของผู้
ทีถู่กกระท า อกีทัง้เป็นการแสดงออกถึงการตกัเตอืนส าหรบัผูท้ีไ่ด้กระท ามนัลงไป จากสิง่ทีฉ่ันได้ท ามา
ทัง้หมดนี้มนัท าให้ฉันเป็นคนที่แขง็แกร่งและรกัตวัเองมากขึ้นเป็นทวคีูณ ฉันไม่ต้องการที่จะร้องไห้อกี
ต่อไปฉนัตอ้งการเป็นแรงบนัดาลใจและเป็นแรงผลกัดนัทีจ่ะท าใหท้ัง้ตวัของฉันและคนอื่นเป็นในสิง่ทีคุ่ณ
อยากจะเป็นและกลา้ทีจ่ะแสดงมนัออกมาใหส้งัคมไดร้บัรูแ้ละเป็นทีย่อมรบัในสงัคมปัจจุบนัและรวมไปถงึ
สงัคมสมยัใหม่ ดงันัน้ฉันอยากจะเหน็สงัคมในโลกอนาคตทีจ่ะยอมรบัความเป็น ‘ตวัตน’ อนัเป็นเสรภีาพ
และเอกลกัษณ์ทีส่วยงามของบุคคลแต่ละคนไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ” 
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จิราพร อาย ุ22 ปี กรงุเทพมหานคร:  

 ฉันในวยั 22 ปี 

 
 “ความฝันเดยีวทีเ่หลอือยู่ในวยั 22 ปี กลบัเป็นการไปจากทีน่ี่ ไม่ใช่จากประเทศนี้ แต่มนัคอืจาก
โลกใบนี้ ความรูส้กึอสิระทีป่ราศจากค าพูดใจรา้ยต่างๆ นานา จะเป็นอย่างไรนะ เป็นสิง่ทีฉ่ันฝันหาอย่าง
ปฏเิสธไม่ได้เลย ฉันในวยั 22 อยากบอกตวัเองในอดตีทัง้ขอบคุณและขอโทษ ขอบคุณที่พยายามมาก
ขนาดนี้เพือ่ทีจ่ะมายนือยู่ตรงนี้ และขอโทษทีฉ่ันในตอนน้ีอยากทอดทิง้ตวัเองใจจะขาด” 
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IV.  

 การดิ้นรนเพื่อเป็นอสิระจากความยากจนและความเหลื่อมล ้า จากความคาดหวงัและการบงัคบั
ควบคุม จากความรุนแรง ตลอดจนจากปัญหาอื่นทีถ่าโถมเขา้มา บบีใหเ้ดก็และเยาวชนหลายคนเคยเดนิ
ในเสน้ทางชวีติทีต่่อมาเหน็ว่าผดิพลาด หนึ่งในความฝันของพวกเขาคอืการเป็นอสิระจากอดตีของตนเอง
เพือ่เริม่ตน้บทใหม่ในชวีติ และมุ่งหวงัว่าสงัคมกจ็ะไม่กกัขงัพวกเขาไวใ้ตพ้นัธนาการแห่งอดตีเช่นกนั 

 

เยาวชนไม่ประสงคเ์ปิดเผยตวัตน อาย ุ19 ปี จงัหวดันครปฐม:  

 “ครอบครวัของฉันพกัอาศยัอยู่ที่รงัสติ พ่อแม่แยกทางกนั ฉันมีพีน้่อง 4 คน พกัอาศยัอยู่กบัพ่อ 
ตัง้แต่เดก็พอ่ของฉนัขบัมอเตอรไ์ซคร์บัจา้งรายไดป้ระมาณวนัละ 300 บาท ขณะทีพ่อ่ออกไปท างาน ฉนั
ช่วยพ่อท างานบา้น ลา้งจาน ถูบา้น เชด็โต๊ะอาหารและช่วยพีส่าวคนโตเลี้ยงลูก ตอนเยน็เมื่อพ่อกลบัมา
จากขบัรถ ฉันมกัจะขอเงนิพ่อไปซื้อก๋วยเตีย๋วที่ร้านหน้าปากซอยบ้านมากิน ชีวติเป็นแบบนี้เรื่อยมา 
จนกระทัง่วนัหนึ่งเพือ่นโทรมาหาชวนฉันไปเทีย่ว ฉนับอกกบัพอ่ว่า ‘หนูจะไปเทีย่วกบัเพือ่นนะ’ พอ่บอก
ว่า ‘อย่าลมืกลบัมากนิขา้วนะลูก พ่อรอนะ’ และถามฉันว่าจะกลบักี่โมง ฉันบอกพ่อว่า ‘ยงัไม่รูเ้ลย พ่อไม่
ต้องรอกไ็ด ้ขบัวนิเสรจ็กก็ลบัเขา้บา้นเลย หนูอาจจะกลบัดกึ พ่อจะไดเ้อากบัขา้วมาใหน้้องกนิ’ หลงัจาก
นัน้ฉันกไ็ม่กลบัไปใหพ้่อเหน็หน้าอกีเลย เพราะฉันไปท างาน โดยการพาน้องๆ ทีรู่จ้กัไปขายบรกิาร ฉัน
กลวัพ่อรู ้และจะเสยีใจว่าท าไมฉันถงึโกหก และท าอะไรแบบนี้ ตัง้แต่วนัทีฉ่ันก้าวออกมาจากบ้าน ชวีติ
ของฉนักเ็ปลีย่นไป […] 

 วนัหนึ่งขณะที่ฉันเล่นเฟซบุ๊กอยู่ จู่ๆ เสยีงโทรศพัท์ก็ดงัขึ้นฉันมองดูเป็นเบอร์โทรศพัท์ของพ่อ 
ฉันจงึ ตดัสายทิ้งไป ไม่กลา้รบัสาย เพราะไม่รูจ้ะตอบค าถามพ่ออย่างไร ฉันยงัคงด าเนินชวีติต่อไป โดย
ไม่สนใจครอบครวั  

 อยู่มาวนัหนึ่งลูกค้าทกัมาถามว่า ‘มเีดก็ไหม’ ฉันก็จะตอบไปว่า ‘ม ีเอากี่คนจะได้ส่งไป’ ลูกค้า
ตอบว่า ‘เอา 1 คน’ เมื่อฉันตกลงกบัลูกคา้เสรจ็เรยีบร้อย ฉันได้รบีอาบน ้าแต่งตวัเพื่อไปส่งเดก็ตามนัด
หมาย เวลาผ่านไปประมาณ 10 นาท ีฉันและเดก็ไดไ้ปถงึโรงแรม ฉันทกัไปถามลูกคา้ว่า ‘พีอ่ยู่ ไหน หนู
มาถงึโรงแรมแลว้นะ อยู่หอ้งเบอรเ์ท่าไหร่’ พอลูกคา้บอกมาฉันจงึรบีวิง่ขึน้ไปกบัเดก็ พอไปถงึหอ้งลูกคา้ 
ลูกค้าถามว่า ‘ค่าตวัเท่าไหร่’ ฉันจงึบอกว่า ‘2,500 บาท เป็นของน้อง 1,200 บาท’ ที่เหลอืฉันเก็บเขา้
กระเป๋าตวัเอง […]  

 หลงัจากนัน้กเ็ขา้หอ้งท ากจิธุระ พอเสรจ็ฉันกอ็าบน ้าแต่งตวั ฉันไดท้กัไปหาน้องว่า ‘น้องมารบัพี่
หน่อยตรงหน้าโรงแรม’ น้องตอบมาว่า ‘พีต่ ารวจเตม็หน้าโรงแรมเลย อย่าเพิง่ใหลู้กคา้เดนิออกมานะ’ ฉนั
รู้สกึงงๆ แล้วก็ตอบรบัน้องแบบไม่ค่อยมสีติเท่าไหร่ ‘เออ เดีย๋วพี่เดนิไปแบบเหมอืนไม่มอีะไรเกิดขึ้น 
โอเคนะ’ หลงัจากวางสาย ฉันจงึเดนิออกมาหน้าโรงแรม เวลาเพยีงไม่ถงึ 5 นาท ีต ารวจกเ็ขา้มาลอ็คตวั
ฉนั แลว้พดูว่า ‘ไปโรงพกักบัพีก่่อน’ ระหว่างทางฉันไดห้ยบิโทรศพัท์ขึน้มาเพือ่จะโทรหาพอ่ ใหพ้อ่ไดร้บั
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รูก้่อน พอพอ่รบัสาย ฉนัไดพ้ดูกบัพอ่ว่า ‘พอ่หนูโดนจบัพอ่’ พอ่ถามเพยีงว่าฉนัอยู่ไหน ฉนัท าไดเ้พยีงแค่
แจง้ชื่อ สถานีต ารวจทีจ่บัฉนัแก่พอ่ พอ่ตดัสายฉนัไป คนืนัน้ฉนันอนอยู่ทีส่ถานีต ารวจตามล าพงั  

 เชา้วนัรุ่งขึน้พ่อมาหาแต่เช้า พ่อมาถงึกพ็ูดกบัฉันว่า ‘เป็นไงบา้งลูก พ่อมเีงนิไม่พอเลี้ยงดูแกใช่
ไหมแกเลยเป็นแบบนี้’ พ่อตบหน้าฉัน ฉันได้แต่ร้องไห้แล้วพูดขึ้นว่า ‘อยากให้ทางบ้านสบาย อยากให้
ทางบ้านมเีงนิใช้ หนูขอโทษนะพ่อ’ พ่อตอบกลบัฉันว่า ‘เออ ไม่เป็นไรเริม่ต้นใหม่ได้เสมอพ่อจะรอแก
ออกมา กลบัตวักลบัใจเป็นคนดนีะพ่ออยากเหน็ หนูเปลีย่นตวัเองโดยท างานและเรยีนไม่ใช่ท าสิง่ที่มนั
ผดิกฎหมายอย่างนี้ ท าตวัดีๆ  ละกนันะ เดีย๋วว่างพอ่จะไปเยีย่มนะ รอพอ่นะลูก พอ่รกัแกนะ’ 

 หลงัจากนัน้ฉันก็เขา้สู่กระบวนการยุตธิรรม ศาลเยาวชนเดก็และครอบครวัตดัสนิให้ฉันเขา้รบั
การฝึกอบรมทีศู่นยฝึ์กและอบรมเดก็และเยาวชนหญงิบา้นปรานีมกี าหนด 5 ปี โดยมเีงื่อนไขใหเ้รยีนจบ  
[…] ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย จากวนันัน้ถงึวนันี้ฉันกอ็ยู่ทีน่ี่เป็นเวลา 4 ปีกว่าแลว้ เดอืนสงิหาคมนี้กจ็ะ
ครบก าหนดปล่อยตวั ฉันจะได้มอีสิระเหมอืนคนอื่นเขาสกัท ีฉันอยากออกไปจากที่นี่เรว็ๆ ฉันเป็นห่วง
พอ่ ไม่รูว้่าพอ่เป็นอย่างไรบา้ง สบายดไีหม เพราะตลอดเวลาทีฉ่นัอยู่ทีน่ี่พอ่ไม่เคยมาเยีย่มฉันเลยสกัครัง้ 

 ความฝันของฉนัคอื การทีไ่ดอ้ยู่กบัครอบครวั กบัคนทีเ่รารกัและรกัเรา ฉนัจะไม่กระท าผดิและจะ
ไม่ไปยุ่งกบัสิง่ทีผ่ดิกฎหมาย จะท าตวัด ีจะไดก้ลบัไปอยู่กบัครอบครวัทีอ่บอุ่นและถา้ยอ้นเวลากลบัไปได้
กจ็ะกลบัไปขอโทษพอ่กบัแม่ทีเ่คยท าใหท้่านเสยีน ้าตา ฉนัอยากเรยีนรูท้ีจ่ะอยู่กบัปัจจุบนัใหม้ากกว่าอดตี 
และจะจ าสิง่ทีผ่ดิพลาดเป็นบทเรยีน ช่วยพอ่แม่ท างานและเกบ็เงนิเรยีน ท าใหพ้อ่แม่มคีวามสุขและสบาย
ใจมากขึ้น ฉันไม่อยากให้ความฝันของฉันเป็นแค่อากาศ ฉันจะท าความฝันของฉันให้เป็นจรงิในสกัวนั
หนึ่ง ฉันจะไม่มวีนัท าร้ายชวีติตวัเองโดยการค้ามนุษย์อกีเป็นอนัขาด ฉันจะเปลี่ยนนักขายให้เป็นนักสู ้
และใชช้วีติอยู่อย่างภาคภูมใินสงัคม”  

 

เยาวชนไม่ประสงคเ์ปิดเผยตวัตน อาย ุ16 ปี จงัหวดันครปฐม: 

 “ฉันเตบิโตมาในวงจรของยาเสพตดิและครอบครวัที่ไม่สมบูรณ์ พ่อกบัแม่แยกทางกนัตัง้แต่ฉัน
อายุได ้3 เดอืน แม่ไดพ้าฉันมาอยู่กบัตาและยาย บา้นของฉันไม่ค่อยมเีงนิ […เมื่อ] ฉันเขา้เรยีนอนุบาล 
1 ฉันเริม่เหน็คนในบา้นท าสิง่ผดิกฎหมาย ทุกคนในบา้นลว้นขายและเสพยาเสพตดิ […] ส่วนแม่ของฉนั
มคีรอบครวัใหม่ มน้ีองชายต่างพอ่อกี 1 คน […]  

 เวลาผ่านไปไม่นาน […] พอ่เลีย้งกบัลุง […ถูกจบั] ในคดคีรอบครองเพือ่จ าหน่ายยาเสพตดิ ตอ้ง
ตดิคุกคนละ 3 ปี แม่ไม่มเีงนิประกนัท าใหพ้่อเลี้ยงกบัลุงต้องตดิคุก ตอนนัน้น้องของฉันยงัเล็กมากและ
ฉันก าลงัเรยีนอยู่ชัน้ ป.5 ฉันเริม่ส่งยาเสพตดิแต่ไม่ไดส้ง่ตลอด เพราะฉันขบัรถไม่เป็น ไดแ้ต่ใหลู้กคา้มา
รบัเอง เพราะทีบ่า้นฉันจะไม่ใหค้นอื่นเขา้มาวุ่นวาย วธิสี่งยาของฉัน คอืฉันจะแกลง้ไปยนืเล่นเพื่อไม่ให้
คนสงสยัว่าฉนัออกมาท าอะไร ยนืบรเิวณทีค่นไม่เยอะ พอไดเ้งนิมาฉนักจ็ะน าเงนิไปใหค้นทีบ่า้น […] 
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 แม่ของฉันต้องดิ้นรนหาเงนิคนเดียว ต้องอดทน แม่เริม่มภีาระมากขึ้นเพราะน้องของฉันเข้า
โรงเรยีน ตาท างานรบัจ้างรายไดก้็ไม่ค่อยมากนัก ยายกต็้องออกจากงานทีส่ านักงานเขตเพราะขาไม่ด ี
และไม่ค่อยแขง็แรง ยายมกัจะเก็บของเก่าขายเวลาว่างหรอืไม่มเีงนิ แม่สอนฉันเสมอว่าให้ตัง้ใจเรียน 
เรยีนใหจ้บจะไดไ้ม่ล าบาก และเป็นขีป้ากคนอื่น ไม่ตอ้งรบีมแีฟนเลีย้งตวัเองใหร้อดก่อน ดคูนในบา้นเป็น
ตวัอย่าง แม่กเ็รยีนไม่จบ มฉีนัตัง้แต่อายุ 16 ปี พอ่กไ็ม่เคยสง่เงนิมาไม่เคยสนใจเลย  

 ไม่นานลุงกบัพ่อเลี้ยงที่ก็ได้รบัการปล่อยตวั ฉันมคีวามสุขมากที่จะได้อยู่พร้อมหน้ากนั แต่พอ
กลบัมาได้ไม่นาน พ่อเลี้ยงก็ถูกตามจบัเรื่องยาที่เผาทิ้ง จนต้องหนีไปอยู่ที่อื่น ลุงอยู่ได้ไม่นานก็ถูกจบั
รอบที่ 2 ในคดีเดิม แม่ตัง้ท้องในช่วงที่พ่อเลี้ยงกบัลุงไม่อยู่ แม่จะไปเยี่ยมลุงตลอด แต่ก็มเีงนิไม่มาก
เพราะไม่มใีครช่วยแม่หาเงนิ […]  

 พอฉันเขา้ ม.1 ฉันก็อยากส่งยา อยากมเีงนิให้ครอบครวั ฉันขายของออนไลน์ รบัของมาขาย
เพื่อที่จะได้มเีงนิเก็บ เพราะฉันได้เงนิไปโรงเรยีนเพยีงวนัละ 50-60 บาท ท าให้ฉันต้องหาเงนิเก็บไว้ 
เพราะจะไดไ้ม่ตอ้งขอแม่เพิม่เวลาท ารายงาน  

 พอฉันขึน้ ม.2 ฉันเริม่มแีฟน ตดิเพื่อน ตดิเกม แม่ไดพ้าแฟนใหม่เขา้มาอยู่ในบา้นไดค้รึง่ปี ตาก็
ป่วยเดนิไม่ไดน้อนตดิเตยีงตอ้งไปโรงพยาบาลทุกอาทติยท์ าใหฉ้ันตอ้งหยุดเรยีนและตามเรยีนไม่ทนั ถา้
ฉันไม่หยุดก็ไม่มใีครช่วยดูแลตาเพราะโรงพยาบาลราชวถิไีกลจากที่บ้านมาก และต้องมคีนไปเฝ้า ฉัน
เริม่สูบบุหรี ่เขา้โรงเรยีนสายพอ ม.3 ครูทีโ่รงเรยีนสงสยัว่าท าไมฉันถงึหลบัในหอ้งเรยีนกเ็พราะตาของ
ฉนัเรยีกทัง้คนื ท าใหฉ้นัไม่ไดน้อนเลย บางวนักไ็ม่ไปโรงเรยีนเพราะไปไม่ไหว เรยีนกไ็ม่ทนัเพือ่น […]  

 การไม่ค่อยไดไ้ปเรยีนส่งผลใหผ้ลสอบออกมาฉันสอบไม่ผ่าน 3 วชิา แม่ถามฉันว่า ‘ท าไมถงึตดิ
ศูนยเ์ยอะจงั มงึอยากเรยีนมัย้ ถ้าไม่อยากเรยีนกอ็อกไปแต่ถ้าจะเรยีนกไ็ปตามแก้ใหเ้สรจ็’ ฉันคดิว่าคง
แก้ไม่ทนั ฉันอยากออกไปเรยีนการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั […] ฉันเลยออกมาขาย
ของและเลี้ยงน้องไปด้วย ฉันยงัคงส่งยาอยู่เหมอืนเดิม เพื่อที่จะได้มเีงนิกินอยู่ในแต่ละวนั ตาของฉัน
ยงัคงเปลี่ยนโรงพยาบาลบ่อยๆ อยู่ตลอด พอลุงออกมารอบนี้ ลุงก็เลกิยุ่งกบัยาเสพตดิและมแีฟนใหม่ 
สว่นแม่ไดก้ไ็ดท้ะเลาะกบัแฟนใหม่จนเลกิกนั และแม่กม็แีฟนใหม่อกี แต่ฉนัไม่ค่อยสนิทกบัเขาเท่าไหร่  

 จนวนัหนึ่งฉันก าลงัน ายาไอซ์ไปส่งปกต ิ[…] ฉันขบัรถไปถงึทีน่ัดส่งยา แต่ไม่เจอคนทีส่ ัง่ยา ฉัน
โทรหาเขาหลายครัง้ก็ไม่มคีนรบั จนกระทัง่มรีถมอเตอรไ์ซค์ขบัมาตคีู่กบัฉันแลว้สัง่ใหฉ้ันจอด ฉันตกใจ
มาก เขาเป็นต ารวจ เขาถามว่า ‘ยาอยู่ตรงไหนเอาออกมา’ ตอนแรกฉันจะไม่เอาออกมา แต่เขาบอกว่า
ถา้ไม่เอาออกมาเขาจะคน้ตวั ฉนัจงึเอาออกมาเพราะคดิว่ายงัไงกไ็ม่รอดอยู่ด ีฉนัเอาออกมาดกีว่า ต ารวจ
ถามฉันว่าฉันอายุเท่าไหร่ ฉันตอบว่า ‘อายุ 15 ค่ะ’ เขาตกใจมาก ว่าอายุแค่นี้ท าไมมาส่งยาแบบนี้ […] 
ฉันจงึโทรไปหายายว่าฉันถูกจบั ตากบัยายและลุงเลยนัง่รถมาหาฉันทีส่ถานีต ารวจ ต ารวจแจ้งว่าถ้ายา
ไอซ์ 18 กรมั และอายุเกนิ 18 ปี จะไปคุกใหญ่ตดิตลอดชวีติ พอต ารวจส่งขึน้ศาลวนันัน้ ฉันไม่รูว้่าจะได้
กลบัไหม ฉนัคดิถงึคนทีบ่า้นกนิขา้วไม่ลง เพราะอยากกลบับา้น  
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 ลุงของฉันได้วางเรื่องประกนัตวั ฉันจงึได้กลบัมาใช้ชวีติปกต ิแต่ต้องไปรายงานตวัตามนัดทุก
ครัง้ มนัเป็นประสบการณ์ที่ท าให้ฉันไม่อยากยุ่งกบัยาอกี พอตาของฉันเริม่เดนิได้ ฉันกบัลุงก็เปิดร้าน
ขายไก่ ทีต่ลาดตอนเชา้ ส่วนแม่กไ็ดห้นีเจา้หนี้ไปกบัน้องคนเลก็ทีอ่ายุไดเ้พยีง 3 ขวบ หนีไปอยู่กบัป้าที่
นนทบุร ีฉันตัง้ใจเกบ็เงนิและส่งเสยีเลี้ยงครอบครวัเพื่อทีจ่ะไม่ให้ทุกคนต้องล าบาก ฉันท างานรา้นเหล้า
กลางคนื ตดิเพือ่นไม่ค่อยกลบับา้น จนวนัที ่9 พฤศจกิายน 2564 ศาลเรยีกตวัฉนัเป็นครัง้สุดทา้ย ฉนัคดิ
ว่ายงัไงฉันก็ได้กลบับ้านแน่นอนเพราะฉันเรยีนการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัตามที่
ศาลสัง่ แต่พอไปถงึศาลสัง่ให้จ าเลยเขา้รบัการฝึกอบรมในระยะเวลาขัน้ต ่า 1 สูง ขัน้สูง 2 ปี ค่าปรบั 2 
เดอืน น ้าตาฉันไหลออกมาทนัททีีไ่ด้ยนิค านัน้ ในวนัทีไ่ดเ้ขา้รบัการฝึกอบรมทีศู่นยฝึ์กฯ บา้นปรานี ฉัน
ไดเ้จอเพื่อน ไดฝึ้กอาชพีทีฉ่ันไม่เคยท า ไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์มากมาย และรูจ้กัการวางแผนชวีติมาก
ขึน้ ฉนัมคีวามฝันทีฉ่ันอยากเป็นและอยากท า ฉนัอยากเปิดรา้นขายเสือ้ผา้ และอยากเป็นคร ูฉนัจะตัง้ใจ
ท าใหม้นัไปถงึฝัน ฉนัเชื่อมัน่ในตนเองว่าฉนัท าได้” 

 

เยาวชนไม่ประสงคเ์ปิดเผยตวัตน อาย ุ17 ปี จงัหวดันครปฐม: 

 “ตอนทีฉ่ันอายุ 6 ขวบ เท่าทีจ่ าได ้ฉันไม่เคยมเีพื่อนเลย และไม่อยากเล่นกบัใครเลย เพราะฉัน
อายทีต่อ้งถูกเพือ่นลอ้ว่า แม่ของฉนัเป็นผูห้ญงิขายบรกิารทางเพศ […] พอ่แยกทางกบัแม่ตัง้แต่ฉนัยงัอยู่
ในทอ้ง พอลมืตาขึน้มาฉันกเ็จอกบัแม่เลี้ยงแลว้ […] ฉันอยู่กบัปู่ ทีห่มู่บา้นหนึ่ง ส่วนแม่กบัพ่อเลีย้งอยู่อกี
หมู่บา้นหนึ่ง […] พีส่าวแท้ๆ  ของฉันชอบแอบพาฉันไปหาแม่ทีบ่า้นพ่อเลี้ยงบ่อยๆ โดยไม่ใหปู้่ รู ้แต่พอ
ฉันไปถงึฉันก็ไม่เคยได้วิง่ไปหอมแก้มหรอืกอดแม่อย่างที่คดิสกัครัง้ ทุกครัง้ที่ไปถงึจะมเีสยีงๆ หนึ่งดงั
ออกมาจากในบา้น ‘กลบับา้นพอ่มงึไปเลย ไม่ตอ้งมา กูอยู่แบบน้ี กูมคีวามสุขของกูอยู่แลว้ ไปเลย ไปอยู่
กบัพอ่ของมงึ…ไป’ เมื่อสิน้สุดเสยีง น ้าตาของฉนักไ็หลออกมาโดยไม่รูต้วัทุกครัง้ […] จนทุกวนัน้ีฉนักย็งั
จ าไดทุ้กค าพูดของแม่ในวนันัน้และมกัจะถามตวัเองเสมอว่า ‘แม่ไล่ฉันท าไม’ แต่มนักไ็ม่ไดท้ าให้ฉันรกั
แม่น้อยลงเลย […] 

 พอยุคสมยัเริม่เปลี่ยนฉันและพี่สาวเริม่โตขึ้น พี่สาวของฉันก็เริม่ตดิเที่ยว ไม่กลบับ้าน พอฉัน
รู้ตวัอกีท ีพี่สาวของฉันก็เดนิตามรอยแม่ไปซะแล้ว พอฉันย่างเขา้สู่วยัรุ่น ช่วงวนัหยุดพี่สาวมกัจะชอบ
แอบมารบัฉันที่บ้านและชวนฉันไปโน่นไปนี่ และบอกฉันว่า ‘ถ้าไปแล้วเดีย๋วพาไปหาแม่’ ฉันก็เลย
ตดัสนิใจไปกบัพีส่าว เพราะคดิถงึและอยากเจอหน้าแม่ ทุกครัง้ทีไ่ปฉันจะมหีน้าทีน่ัง่รอพีส่าวทีห่น้าหอ้ง
ในรสีอรท์ บางครัง้ตวัฉันเองกพ็ลอยโดนไปดว้ย โดนแขกลวนลามบา้ง อะไรบา้ง แต่ฉันกไ็ม่เคยคดิทีจ่ะ
บอกหรอืเล่าใหพ้ีส่าวฟังเลย เพราะกลวัจะไม่ไดเ้จอหน้าแม่ แต่..ความจรงิฉนักไ็ม่ไดเ้จอหรอก พี่สาวของ
ฉนัโกหก […]  

 จนในที่สุดปู่ ก็จับได้ […] ฉันกับพี่สาวถูกปู่ ตบหน้ากันไปคนละหลาย[ครัง้…] มันช่างเป็น
ความรูส้กึทีท่รมานทีสุ่ด และดว้ยความโมโหของปู่  ปู่ ควา้ปืนมาเพือ่จะยงิฉัน ดว้ยความกลวัตายฉนัไดแ้ต่
วิง่ทุรนทุราย แบกความเจบ็ปวดอนัแสนหนักหน่วงของร่างกายหนีปู่  พร้อมกบัยกมอืไหว้ที่เท้าของปู่  
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และพดูออกมาว่า ‘หนูจะไม่ท าแลว้ หนูขอโทษ ปู่ อย่าท าหนูเลย’ ปู่ จงึค่อยๆ คลายความโกรธลง หลงัจาก
นัน้กไ็ม่ค่อยพูดกบัฉันและพีส่าวสกัเท่าไหร่ […] ต่อมาปู่ เริม่ตดิผูห้ญงิ กลบับา้นดกึ บางวนักไ็ม่กลบัเลย 
วนัไหนที่ปู่ ไม่กลับบ้าน ฉันก็ไม่ได้กินข้าวและไม่มเีงนิไปโรงเรียน จนในที่สุดพ่อของฉันได้รบัรู้เรื่อง
ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ พอ่เลยยา้ยฉนัไปเรยีนต่อทีต่่างจงัหวดั ซึง่เป็นบา้นของแม่เลีย้งนัน่เอง  

 ฉันใชช้วีติอยู่ทีน่ัน่ไดไ้ม่นาน เรื่องทีไ่ม่คาดฝันกเ็กดิขึ้น ฉันถูกพ่อของแม่เลี้ยงข่มขนื เวลาทีฉ่ัน
เดินไปเข้าห้องน ้ า […] ฉันก็จะถูกจับของสงวนเป็นประจ า ซึ่งมันท าให้ฉันต้องใช้ชีวิตอยู่อย่าง
หวาดระแวง […] ฉนัไม่กลา้ออกจากหอ้ง ลอ็คประตู บางทกีน็อนรอ้งไหแ้ละคดิน้อยใจโลกใบน้ีว่า ‘ท าไม
ถงึโหดร้ายกบัฉันขนาดนี้’ เวลาอยู่ในห้องฉันจะนอนเล่นโทรศพัท์ ฟังเพลงเศร้า ท าร้ายตวัเอง แบบไม่
สนใจใคร ไม่ออกไปไหน ไม่เจอผู้คน ฉันคดิตลอดว่า การที่อยู่แบบนี้ ฉันมคีวามสุขมากๆ เลย ในวนั
สุดท้ายของการเรียนภาคเรียนที่ 1 ก่อนปิดภาคเรียน ใจหนึ่งก็ดีใจที่ไม่ต้องมาเจอผู้คนมากมายที่
โรงเรยีน สว่นใจหนึ่งกน็ึกเสยีใจและหวาดระแวงทีจ่ะอยู่บา้น  

 แต่นับว่าฉันยงัโชคดบี้าง เพราะพี่สาวตดิต่อมาและบอกกบัฉันว่าเดีย๋วจะไปรบัมาอยู่ด้วย ฉัน
รูส้กึดใีจและตื่นเตน้มาก โดยทีไ่ม่รูเ้ลยว่าก าลงัจะมภียั […] พอฉนัไดก้ลบัไปอยู่กบัพีส่าว ช่วงแรกๆ มนัก็
ดไีปหมดทุกอย่าง ไดเ้จอหน้าแม่ ไดอ้ยู่กบัแม่ แต่แลว้เรื่องรา้ยๆ ก็เขา้มาโดยทีฉ่ันไม่ทนัตัง้ตวั ทุกเชา้ตรู่
แม่จะขบัรถออกไปซื้อกบัขา้ว […] และทิ้งให้ฉันนอนอยู่ในห้องคนเดยีวทุกวนั แต่ในวนันัน้กบัมมีอือนั
ใหญ่โตหยาบกร้านมาจบัที่หน้าอกของฉัน พรอ้มกบัพยายาม ถอดเสือ้ผา้ของฉัน ดว้ยความที่ฉันตกใจ 
ฉันรอ้งออกมาอย่างสุดเสยีง แต่เสยีงอนัดงัของฉนัมนัไม่ไดช้่วยอะไรฉันเลยและในวนันัน้ เสยีงรถเครื่อง
ของแม่เหมอืนเสยีงสวรรค ์‘แม่กลบัมาแลว้’ มนัท าใหก้ารกระท าของพอ่เลีย้งหยุดลงทนัท ีหลงัจากวนันัน้
ฉนัรูส้กึกระวนกระวายไปหมด คดิอะไรไม่ออกและไม่รูจ้ะท าอย่างไรต่อด ี 

 ความรูส้กึในวนันัน้ยงัไม่จบ แต่ความรูส้กึในวนันี้แย่ยิง่กว่า ฉันอาบน ้าแต่งตวัเสรจ็ แม่พาฉันไป
หาป้าคนหนึ่ง และป้าคนนัน้กบัแม่กค็ุยกนัแบบมกีจิธุระส าคญัโดยไม่อยากใหใ้ครรู้ แต่ฉันก็ไม่แปลกใจ
อะไรมากเพราะแม่อาจไปซื้อยาเสพตดิ มาเสพแบบปกตอิย่างทีเ่คยท า แต่กลบัไม่ใช่อย่างที่ฉันคดิ จู่ๆ 
แม่ก็เดนิเขา้มาและนัง่ลง ขา้งๆ ฉัน แม่ร้องไห้และมที่าทแีบบอดิโรย แล้วพูดว่า ‘แม่ตดิหนี้เขาสองพนั 
เขาทวงหนี้แลว้แม่ไม่เงนิจ่ายเขา’ ฉันยงัไม่ทนัได้พูดอะไรต่อ แม่กบ็อกใหฉ้ันเขา้ไปในหอ้งๆ หนึ่ง และ
บอกให้ฉันท าตามที่ผู้ชายในห้องบอก ตอนนัน้ฉันไม่รู้เลยว่าจะเกดิอะไรขึ้น แต่ เมื่อเดนิเขา้ไปในห้องก็
เจอผู้ชายหนึ่งคนนัง่อยู่ที่ปลายเตยีง พร้อมทัง้บอกฉันว่า ‘เขา้ไปอาบน ้ารอเลย’ แต่พอฉันก าลงัจะเดนิ
กลบัชายคนนัน้ก็เข้ามาโอบข้างหลงัฉันอย่างรวดเร็ว และพูดกบัฉันว่า ‘เดีย๋วให้เงนินะหนู’ และฉันก็
พยายามไปส่องดูทีห่น้าต่าง เพื่อดูว่าแม่ยงัอยู่ไหม แต่สิง่ทีเ่หน็คอืความว่างเปล่า ‘แม่ไปแลว้’ ‘ท าไมแม่
ถงึท าอย่างนี้ ’ ฉันพูดเบาๆ ออกมา สุดท้ายฉันก็กลายเป็นผู้หญิงขายบรกิารทางเพศ มนัทุกข์ทรมาน 
เหมอืนตายทัง้เป็น แต่ ‘แม่รูไ้หมหนูไม่เคยโกรธ แม่เลยนะเพราะหนูสงสารแม่ แม่คงท าเพราะจ าเป็น’  

 แต่มนัยงัไม่หยุดเท่านี้ ฉันถูกกระท าซ ้าแลว้ซ ้าเล่า ทัง้คนนอกและคนในครอบครวั จนฉันกลวัที่
จะเจอผู้ชายทุกคน สุดท้ายฉันพยายามบอกกล่าวทุกอย่างเพื่อให้แม่รบัรู้ แต่มนัไม่เป็นผล หลายครัง้ที่
ฉันคดิจะจบชวีติตวัเอง แต่โลกนี้มนัโหดรา้ย มนัทรมานฉัน มนัไม่ใหฉ้ันไป สุดทา้ยฉันทอ้งไม่พรอ้ม ฉัน
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ถูกปู่ ท ารา้ยปางตายเมื่อฉันบอกความจรงิทุกอย่าง ฉันเครยีด ฉันกดดนั ฉันไม่มทีางออก ฉันเลว ฉันฆ่า
ชวีติของคนๆ หนึ่ง […] คอื ลูกของฉนัเอง โดยทีค่ดิว่าตวัเองจะไปจากโลกใบน้ีพรอ้มลูก แต่โลกกไ็ม่ยอม
ใหฉ้นัตาย โลกใบน้ีเลอืกทีจ่ะใหฉ้นัอยู่อย่างตายทัง้เป็น  

 ฉนัถูกตราหน้าว่าเป็นแม่ทีฆ่่าลูกตวัเอง กระบวนการยุตธิรรมสง่ฉันเขา้มาอยู่ทีศู่นยฝึ์กและอบรม
เดก็และเยาวชนหญงิบา้นปรานี ขอบคุณทีแ่ห่งนี้ทีใ่หโ้อกาสฉันมทีีย่นืในสงัคม เหน็คุณค่าในตวัเอง และ
สนับสนุนในสิง่ทีฉ่ันชอบและถนัด ความฝันของฉัน ฉันไม่ขออะไรมาก ขอแค่โลกใบนี้อย่าใจร้ายกบัฉัน
จนเกินไป ขอให้ฉันได้มทีี่ยนืในสงัคม มองฉันเหมอืนคนปกติ ให้โอกาสฉันมพีื้นที่สร้างคุณค่าให้กับ
ตนเองและสงัคมกพ็อ”  
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ธวลัรตัน์ อาย ุ18 ปี จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี:  

 เพาะช า 
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To Be Heard: ฝันท่ีจะถกูรบัฟัง 

       

 

 อีกหนึ่งความต้องการของเด็กและเยาวชนไทยคือ ‘การถูกรับฟังด้วยความเข้าใจ’ ทัง้จาก
ครอบครวัและผูใ้หญ่ในสงัคม ไม่ว่าจะเรื่องเลก็หรอืเรื่องใหญ่ พวกเขาต่างต้องการคนทีเ่ปิดใจรบัฟังและ
ไม่ประเมนิค่าความรูส้กึหรอืความเหน็เหล่านัน้ว่าดอ้ยกว่า เพยีงเพราะพวกเขาเป็นเดก็... 

 เดก็จ านวนมากประสบกบัความเครยีดและปัญหาสุขภาพจติ แม้ผู้ใหญ่จ านวนไม่น้อยจะยงัคง
เชื่อว่า “เป็นเดก็จะไปเครยีดอะไร” แต่การเรยีนออนไลน์ ความกดดนัจากความคาดหวงัของครอบครวั 
และการใชช้วีติท่ามกลางสภาพสงัคมที่ย ่าแย่ สิง่เหล่านี้ท าใหเ้ดก็คนหนึ่งเกดิความเครยีดได้ทัง้สิ้น และ
สิง่ทีพ่วกเขาตอ้งการคอื การรบัฟังอย่างไม่ตดัสนิจากคนรอบตวั 

 ในขณะเดยีวกนั เดก็รุ่นใหม่จ านวนไม่น้อยก็ก าลงัส่งเสยีงและจินตนาการถงึภาพสงัคมไทยที่
พวกอยากเห็น ไม่ว่าจะเป็นสังคมที่ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติเพียงเพราะมี 
อตัลกัษณ์ทีแ่ตกต่าง สงัคมทีย่อมรบัความเหน็ต่างของผูค้น และสงัคมทีส่นบัสนุนใหเ้ดก็ทุกคนไดท้ าตาม
ความฝัน แต่ภาพฝันถงึสงัคมไทยทีด่กีว่าเหล่านี้อาจไม่สามารถเป็นจรงิได ้หากสงัคมไทยยงัคงเพกิเฉย
และสกดักัน้ความฝันของพวกเขาต่อไป 
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กลุจิรา อาย ุ17 ปี จงัหวดัระยอง: 

 เหน่ือย 

 “ ‘แค่นี้จะไปเหนื่อยอะไร โตไปเดีย๋วจะเหนื่อยกว่านี้อกี’ ค าพูดทีฉ่ันเชื่อว่ามเีดก็หลายคนเคยได้
ยนิมนั ความจรงิแล้วค าพูดเหล่านี้มนัเหมอืนกบัการบัน่ทอนมากกว่า เพราะในความคดิของฉันทุกคน
ลว้นมคีวามเหนื่อย ไม่ว่าจะเป็นวยัรุ่น วนัท างาน วยัชรา หรอืแมก้ระทัง่วยัเดก็ 

 ฉันเรยีนตัง้แปดโมงเช้าจนถงึหา้โมง กลบับา้นมากต็้องมาเรยีนพเิศษเพิม่และอ่านหนังสอื บาง
คนอาจจะคดิว่าสิง่ทีฉ่ันท าอยู่มนัคงไม่น่าจะเหนื่อยอะไร แต่การทีต่อ้งนัง่จดจ่อใชส้มาธกิบัการเรยีน ตอ้ง
ใชส้มองเพื่อประมวลผลสิง่ทีค่รูสอนนัน้ มนัท าใหบ้างครัง้ฉันรูส้กึเหนื่อยและไม่เขา้ใจว่าเราจะเรยีนหนัก
ขนาดนี้ไปเพือ่อะไร ท าไมเราตอ้งเรยีนพเิศษหรอือ่านหนงัสอืเพิม่ จนมนัสะสมเป็นความเครยีด  

 ฉันเคยพูดถงึเรื่องนี้ใหผู้ใ้หญ่ฟัง เขาตอบฉันมาว่า ‘แค่นี้จะไปเหนื่อยอะไร โตไปเดีย๋วจะเหนื่อย
กว่านี้อกี’ มนัท าใหฉ้ันยิง่รูส้กึบัน่ทอน ความจรงิ ฉันแค่อยากไดก้ าลงัใจดีๆ  จากพวกเขากเ็ท่านัน้ แต่ใน
เรื่องร้ายก็ยงัมเีรื่องดีๆ  ฉันได้เจอเพื่อนๆ ที่คอยช่วยเหลือฉัน และมน้ีองหมาที่คอยอยู่เป็นเพื่อนอ่าน
หนงัสอืตอนกลางคนื มนัจงึช่วยใหฉ้นัหายเหนื่อยบา้ง 

 ดงันัน้ ฉันอยากใหผู้ใ้หญ่เขา้ใจว่าการทีเ่ราพูดค าเหล่านัน้ออกไป ไม่ไดช้่วยท าใหส้ิง่นัน้มนัดขีึ้น 
กลบักนั มนัอาจจะแย่ลงเนื่องจากเดก็ไดร้บัความกดดนัเพิม่ขึน้มาอกี และสิง่ทีเ่ลวรา้ยทีสุ่ดคอืการทีเ่ดก็
เหล่านัน้หมดความหวงัทีจ่ะอยู่ต่อบนโลกใบน้ี”  

 

ณัฐพงษ์ อาย ุ16 ปี จงัหวดัปทุมธานี: 

 From Dekchai To Nangsao 

 “ช่วงเวลา 16 ปีทีผ่่านมา เธอมัน่ใจมากขึน้ว่าเธอเป็นผูห้ญงิ เธอพรอ้มท าทุกอย่างเพือ่ใหเ้ธอเป็น
ผู้หญิงได้ดัง่ใจหวงั สิง่หนึ่งที่เรารู้คอื ตอนที่เธอได้แต่งตวัเป็นผู้หญิง เธอโคตรมคีวามสุข ถงึแม้เธอจะ
ถอดวกิ ถอดบรา ใสก่างเกง ในใจเธอกย็งัเป็นเดก็สาวคนหน่ึงอยู่ […] 

 ความฝันตอนนี้คอื...อยากใชน้างสาวแทนค าว่านาย อยากใหท้รานสเ์จนเดอรท์ุกคนไดร้บัสทิธนิี้ 
อยากใหม้กีฎหมายสมรสเท่าเทยีม หนูมคีวามฝันว่า อยากโตใช้ชวีติเป็นนางสาวคนหนึ่ง ผมยาวกลาง
หลงั สวยไปทุกวนัเลย แลว้กไ็ม่ถูกเลอืกปฏบิตั ิเพยีงเพราะว่าเราเป็นทรานสเ์จนเดอร์” 
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เยาวชนไม่ประสงคเ์ปิดเผยตวัตน อาย ุ18 ปี กรงุเทพมหานคร: 

  ภผูาและยอดเขา  

 “ตัง้แต่ผมเกดิมาจนถงึตอนนี้ จะบอกว่าชวีติผมล าบากกไ็ม่ใช่ ผมเกดิมาในครอบครวัระดบักลาง
ค่อนสงู ถงึกระนัน้อุปสรรคในชวีติกม็อียู่เรื่อย แมอ้าจจะเทยีบไม่ตดิเลยแมแ้ต่น้อยกบัคนจ านวนมหาศาล
ที่มโีอกาสน้อยกว่าผมอนัเป็นเพราะปัญหาเชิงโครงสร้างในประเทศ…ตัง้แต่เกิดจนขึ้น ม.1 คอื พ.ศ. 
2546 ถึง 2557 เป็นช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านของการเมอืงไทยที่สร้างผลกระทบจนเด็กประถมยงัรู้สกึได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่พอเขา้มาเรยีนใน กทม. กย็ิง่ไดส้มัผสักบัสถานการณ์ทางการเมอืงและเศรษฐกจิกว่า
ทีเ่คย 

 จนถงึช่วงสอบเขา้มหาวทิยาลยั แมค้รอบครวัตวัเองจะไม่ไดย้ากจน แต่ดจูากค่าเล่าเรยีนของแต่
ละที่แล้ว ถ้าอยากได้การศึกษาที่ดีต้องจ่ายเงนิจ านวนมาก เท่ากบัว่าถ้าจนก็ห้ามฉลาดก็ว่าได้ ผมจึง
เลอืกสอบทุนการศกึษาทีต่่างๆ ปรากฏว่าตอบรบัทุกทีโ่ดยไม่ตอ้งสอบ TCAS เพราะแฟ้มสะสมผลงาน  

 มคี่ายสอวน. 1 และ 2 และคะแนนภาษาองักฤษทีด่มีาก จนท าใหส้งสยัว่า ถ้าจนแลว้ไม่สามารถ
เขา้ถงึความรูไ้ดก้ห็า้มฉลาดขึน้อกีแมจ้ะตอ้งการเล่าเรยีน ในเมื่อระบบการศึกษาล าเอยีงใหก้บัคนรวยได้
เขา้ถงึโอกาสมากกว่า คนจนกลบัตอ้งพยายามอย่างมากเพือ่จะไดร้บัโอกาสในชวีติ 

 ในช่วงเวลาเดยีวกนั ผมเริม่มคีวามตื่นตวัทางการเมอืง ไดเ้หน็รุ่นพีใ่นโรงเรยีนโดนเรยีกไปปรบั
ทศันคต ิไดเ้ขา้ใจสถานการณ์ทางการเมอืงมากขึน้ผ่านการพบปะผูค้นทีม่สีว่นร่วมทางการเมอืง และการ
เขา้ร่วมกจิกรรมทางการเมอืงเอง จนสุดท้ายมาเขา้ใจว่าปัญหาใดที่สามารถอธบิายเหตุการณ์ต่างๆ ที่
เหน็มาตลอดชวีตินัน่คอื ความเหลื่อมล ้า ความไม่เท่ากนัของคน โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นการศกึษา  

 ท าไมเด็กต้องแก่งแย่งกนัสอบเข้าโรงเรยีนดีไม่กี่โรงเรยีนเพื่อหนีจากโรงเรยีนรฐัห่วยๆ ที่ไม่
พฒันา ท าไมเดก็หลายคนจึงสามารถเรยีนรู้ได้มากกว่าบางคน…สิง่ที่อธิบายได้คอืความเหลื่อมล ้าใน
ระบบการศกึษาทีเ่ดก็เป็นแสนๆ ตอ้งมาแย่งกดักนิเน้ือชิน้เลก็ๆ ชิน้เดยีวเพือ่กา้วขา้มคนอื่นๆ ไปสูช่วีติที่
ดกีว่า ใครอดกนิกต็้องควานหาเศษอาหารประทงัชพี จบมากก็ลายเป็นเพยีงฟันเฟืองในเครื่องจกัร ยาก
ทีอ่ะไหล่ชิน้นึงจะท าตามความฝันของตวัเองได ้เป็นเพราะระบบทีเ่หน็แก่เงนิมากกว่าเหน็แก่อนาคตของ
ชาต ิการเขา้ใจปัญหาเหล่านี้ตามมาดว้ยความสนใจยิง่ขึน้ในการเมอืง 

 ...เมื่ออยู่บนยอดเขา เราจะเหน็รูปทรงของทางเดนิปีนเขาและทวิเขา ในขณะทีต่อนเราก าลงัปีน
ขึน้ไปเรากลบัเหน็แต่ยอดเขา เหมอืนกบัการขวนขวายของเดก็หลายๆ คนทีม่ยีอดเขาในใจ แต่กลบัไม่รู้
รูปร่างทางไปเลยว่าต้องปีนขึน้ทางไหน หรอืจะมทีางขึน้ต่อไปอกีหรอืไม่กย็งัไม่รู ้ยอดเขาจงึเป็นตวัแทน
ของความเข้าใจในปัญหา และความฝันที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งนัน้ การป่าวประกาศให้ทุกคนรู้ถึง
ปัญหาทีอ่ยู่ในโครงสรา้ง และช่วยกนัถอนรากถอนโคนสรา้งมนัขึน้มาใหม่ ความฝันของผมจงึไม่ใช่อะไร
ทีเ่ฉพาะเจาะจงมาก แต่คงเป็นความฝันทีต่อ้งการใหเ้ดก็สามารถปีนขึน้ไปถงึฝัง่ฝันของตวัเองไดทุ้กคน” 
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อศัวธุ อาย ุ19 ปี จงัหวดัฉะเชิงเทรา: 

 ขวดความฝัน 

2 

“ฉนัฝันเหน็เมอืงไทยใหญ่และยิง่   มเีสรแีทจ้รงิเจมิถิน่ฐาน 
อ านาจเป็นของปวงไทยไปชัว่กาล  ใครประหารเสรจีงลีไ้กล 
ฉนัฝันเหน็ความงามของธรรมชาต ิ  ถนน ตกึ อากาศ สะอาดใส 
เกดิรูส้กึผ่อนคลายเมื่อหายใจ   คนอยู่ไดส้ตัวอ์ยู่ดทีุกชวีติ 
ฉนัฝันเหน็ยามชาตวิบิตัริา้ย   ทุกคนหมายสมคัรสมานมัน่ในจติ 
ลว้นเลอืดเนื้อเชือ้ไขไทยทุกทศิ   ร่วมแรงมติรน าชาตพิฒันา 
ฉนัฝันเหน็สจัธรรมความถูกตอ้ง   ของผูค้รองผูน้ าผูล้ ้าค่า 
หากยงัครองและน าดว้ยต ่าชา้   ขอแสงหลา้สาดลบสยบเลอืน 
ฉนัฝันเหน็การศกึษาประเทศนี้   น าชวีสีูเ่ป้าหมายใฝ่ขบัเคลื่อน 
แทนถอยหลงัลงคลองตอ้งตกัเตอืน  ยิม้ไดเ้ยอืนผูเ้ยาวใ์หเ้รายล 

3 

ฉนัเขยีนฝันน้ีไวใ้สก่ระดาษ   ทีฉ่ีกขาดดว้ยรอยพบัจนยบัย่น 
มว้นใสใ่นขวดแกว้แลว้ลอยชล   จวบน้ีพน้สบิปีทีผ่่านมา 

4 

ฉนัไม่เหน็เสรขีองชวีติ    เหมอืนยงัตดิบ่วงทุกขใ์นยุคบา้ 
ฉนัไม่เหน็สทีองของทอ้งฟ้า   ไม่เหน็นกนานาจะกลา้บนิ 
ฉนัไม่เหน็ทุ่งหญา้ธรรมชาต ิ   ดารดาษแต่โรคาชวีาสิน้ 
ฝุ่นพษิ ควนั ขยะ ไข ้ราคนิ   ทัว่แดนดนิอากาศดอียู่ทีใ่ด 
ฉนัไม่เหน็กรวดทรายและชายฝัง่   คอยประทงัและปะทะทะเลใหญ่ 
เมื่อคลื่นทุกขโ์ถมถัง่ประดงัไทย   กส็ูไ้ปทอ้ไปเพราะไรแ้รง 
ฉนัไม่เหน็แสงทองสอ่งประเทศ   รฐัฯทุเรศยงัคงอยู่ดเูหมอืนแกลง้ 
รัว้ของชาตกิลายเป็นเหลอืบน่าเคลอืบแคลง หมายเปลีย่นแปลงเป็นประเทศเผดจ็การ 
ฉนัไม่เหน็สายรุง้พุง่ล าพาด   การศกึษาวปิลาสแลว้ลูกหลาน 
เป้าหมายของเดก็ไทยอนัตรธาน   ยิม้กพ็านเลอืนพร่าจากหน้าไป 

5 

เมื่อขวดแกว้ลอยไกลถงึชายฝัง่   ทีท่ีย่งัมคีนยลมนัได้ 
ฉนัฝันว่าเขาจะอ่านมนัเขา้ใจ   สบืความฝันฉันต่อไปใหเ้ป็นจรงิ” 
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ตะวนั อาย ุ22 ปี จงัหวดันนทบุรี: 

 จดหมายเปิดผนึก 

เขยีน ณ ทีซ่ึง่ห่างไกลจากใครเขา
หมู่บา้นเลก็เลก็ของเราใตเ้งาป่า 
บนเทอืกเขา ขอบประเทศ เขตลบัตา
เลขไปรษณียไ์ม่มจ่ีาเขยีนหน้าซอง 

วนัที ่5 เดอืน 4 ปี 2565 

เรื่อง ขอความเมตตาผูเ้กีย่วขอ้ง 

เรยีน ท่านผูน้ า, แห่งเมอืงอนัเรอืงรอง และพีน้่องคนไทย ดว้ยใจเคารพ 

 

 บนผนืดนิผนืใดในโลกนี้ ทุกพื้นที่ที่ดนิฟ้ามาบรรจบ ไม้ทุกต้นเท่าเทยีมสุขเป่ียมครบ พื้นพภิพ
คอืของเราเท่าเท่ากนั บรรพบุรุษของฉันท่านอาศยั บนเทอืกเขาพงไพรใต้ฟ้าฝัน ท่านทัง้หลายจงึขาน
นามมาตามกนั ว่าเผ่าพนัธุ ์‘ชาวเขา’…เรายนิด ีเราเรยีกคุณ ‘ชาวเมอืง’ ผูเ้รอืงรุด เพราะเปรยีบดุจเทวดา
ท าหน้าที่ สร้างเมอืงทองเมอืงไทยให้มัง่ม ีก้าวตามโลกทนัท่วงทหีลายปีมา ขณะชาวเมอืงก้าวไกลไม่
หยุดนิ่ง กลบัทอดทิ้งเราไวไ้ม่เหน็ค่า ราวคุณขดีเสน้คัน่กัน้ชวีา “ท่านคนเมอืง…เราคนป่า” อย่าร่วมทาง 
แทเ้รากค็นไทยมใิช่หรอื ใยแบ่งแยกว่าคอืผูแ้ตกต่าง ชวีติเราสลดยิง่ถูกทิ้งรา้ง ความฝันทีพ่รายพร่างกล็างลา 

 จดหมายฉบบันี้…ทีท่่านอ่าน กเ็พยีงเพื่อสื่อสาร…การเหน็คุณค่า เราและท่านต่างกย็นืใต้ผนืฟ้า 
ได้โปรดอย่าลมืเลอืนเพื่อนมนุษย์ เราไม่ได้หวงัสิง่ใดมากไปกว่า ขอ้หนึ่งหวงัเพยีงการศกึษาเป็นที่สุด 
เพื่อชาวเขามปัีญญาเป็นอาวุธ เป็นหมายหมุดในชวีติคดิก้าวไกล นานแสนนานครูอาสาจะมาครัง้ พวก
เรารอด้วยความหวงัไม่หวัน่ไหว คงไม่มใีครอยากล าบากใจ ต้องอาศยัในถิ่นทุรกนัดาร เราจึงหวงัไม่
ล าเค็ญเป็นข้อสอง ใช่เรยีกร้องผูกขาดมาตรฐาน เพยีงที่อยู่อาศยัไม่ทรมาน ถนนผ่านมัน่คงด ารงตน 
ศูนยก์ารแพทยพ์รอ้มจกัรกัษาโรค นบัเป็นโชคล ้าเลศิก่อเกดิผล หา้ปัจจยัเพือ่นิยามความเป็นคน เพือ่สุข
ลน้ทุกดา้น…ลูกหลานเรา และขอ้สามทีอ่ยากจะฝากถงึ อยากใหท้่านไม่ค านึงถงึพงศเ์ผ่า ไม่แบ่งแยกเชื้อ
ชาตผิูกขาดเรา ต่างเทยีมเท่าและเหมอืนกนัไร้ชัน้ชน ให้เกยีรตกินัในฐานะเพื่อนมนุษย์ เป็นเพื่ อนร่วม
หมายหมุดจุดเริม่ตน้ ร่วมสรา้งสรรคส์ิง่ดงีามตามใจตน เพือ่สนัตสิุขลน้บนปฐพ ี

 ท้ายสุดไม่มเีรื่องใดจะใคร่ขอ แค่เพยีงรอ ‘ความเป็นคนบนศกัดิศ์รี’ เราต่างยนืบนพื้นดินผนืนี้ 
หวงัเพยีงม ี‘ใหเ้กยีรตกินั’ เท่านัน้เลย 

 จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบภาพความฝัน 

เขยีนโดยกลัน่ความในใจมาเปิดเผยลงนามว่า ‘ผูถู้กลมืและละเลย’ 
ป.ล. อ่านแลว้อย่านิ่งเฉย…เลยนะคุณ  
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To Be Supported: ฝันท่ีจะได้รบัการสนับสนุน 

       

 

 ท้ายที่สุด เดก็และเยาวชนไทยต้องการการสนับสนุนที่ช่วยให้พวกเขาสามารถเตบิโตได้อย่าง
เต็มศกัยภาพบนเสน้ทางที่เลอืกเอง ทุกวนันี้เดก็ไทยแบกความคาดหวงัของพ่อแม่และสงัคมไวเ้ตม็บ่า 
โดยที่พวกเขายงัขาดแรงสนับสนุนอยู่มาก ทัง้ความเข้าใจจากครอบครวั สวสัดิการจากรฐั ตลอดจน
โครงสรา้งพืน้ฐานต่างๆ ของสงัคมทีล่ว้นสง่ผลกระทบต่อการเตบิโตและท าตามความฝัน   

 ส าหรบัแรงสนับสนุนจากครอบครวั พวกเขาตอ้งการความเขา้ใจ ความเคารพในสิง่ทีต่นชื่นชอบ
และสนใจ ตลอดจนก าลงัใจทีพ่รอ้มมอบใหเ้มื่อพวกเขาเหน็ดเหนื่อยระหว่างเตบิโต นอกจากนี้ เดก็และ
เยาวชนยงัต้องการแรงสนับสนุนจากสงัคม ผ่านการพฒันาระบบนิเวศรอบตวัพวกเขาใหม้คีุณภาพอย่าง
เสมอหน้า ทัง้การศกึษาทีเ่ขา้ถงึไดอ้ย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ โอกาสในการไดเ้รยีนรูแ้ละท ากจิกรรม
ทีส่นใจ อากาศสะอาด และสงัคมทีเ่อือ้ใหพ้วกเขาไดใ้ชช้วีติอย่างมคีุณภาพ 

 

  



35 

กชพร อาย ุ16 ปี กรงุเทพมหานคร: 

 ความต้องการท่ีแท้จริง 

 “ตัง้แต่เด็กหนูชอบวาดรูปมากเลยล่ะค่ะ เวลาที่หนูได้ฟังเพลง หรอืได้ดูการ์ตูนสกัเรื่อง หนูก็
มกัจะชอบหยบิสมุดออกมา แล้วก็วาดมนัลงไป ในตอนนัน้ที่ได้วาด ในหวัของหนูก็ไม่ได้คดิอะไรเลย 
นอกจากว่ามนัมคีวามสุขทีไ่ดว้าดมนัออกมา  

 พอโตขึน้ หนูไดบ้อกคุณแม่ว่าหนูนัน้อยากเป็นนกัวาดการต์ูนตอนทีห่นูเรยีนอยู่ชัน้ประถมปลาย 

 แต่แม่กลบัปฏเิสธมนั…หนูรูส้กึเหมอืนกบัว่า…ความฝันของหนูมนัไม่มทีางเป็นไปไดเ้ลย 

 แต่มนักม็หีลายอย่างที่คุณแม่กค็อยส่งให้หนูเรยีนอยู่นะคะ เช่น ใหห้นูเรยีนบลัเลต์ ให้หนูเรยีน
ไวโอลนิ ใหห้นูเรยีนภาษาจนี ใหห้นูเรยีนภาษาองักฤษ ทีสุ่ดทา้ยแม่กลบัใหห้นูเลกิเรยีนไปแบบไม่บอก
เหตุผล แต่หนูกเ็รยีนทุกอย่างตามทีแ่ม่ใหเ้รยีนจรงิๆ ทัง้เรยีนไวโอลนิมา 8 ปี เรยีนภาษาจนีมาเกนิ 10 
ปี เพราะหนูเรยีนตัง้แต่ยงัเดก็ แต่พวกคุณเชื่อไหมล่ะคะว่าทุกอย่างทีห่นูเรยีนมานัน่น่ะ...หนูท ามนัไดไ้ม่
ดสีกัอย่างเลยล่ะค่ะ 

 หนูแค่อยากไดร้บัการสนับสนุนจากคุณแม่ หนูไม่ไดอ้ยากใหแ้ม่ปล่อยใหห้นูต้องออกมาหาทาง
เองบนเสน้ทางทีเ่ยอะแยะไปหมดจนท าใหห้นูสบัสน 

 มนัน่าสงสยันะ ว่าท าไมสิง่ทีห่นูไม่ชอบ แม่กลบัสง่เสยีและสนับสนุนหนูอยู่ตลอดแมว้่าแม่จะเหน็
ว่าหนูไม่ไดอ้ยากจะท ามนักต็าม แต่พอเป็นสิง่ที่หนูชอบและอยากท า แม่กลบัใหห้นูไปหาทางเอง ทัง้ที่
เรยีนภาษาจนีนัน่ ทีเ่รยีนไวโอลนินัน่ ทุกสิง่ถ้าแม่จะหามาใหห้นูแม่กห็าไดท้ัง้หมด แต่แม่กลบัไม่ช่วยหา
ในสิง่ทีห่นูตอ้งการจะเรยีนเพือ่ทีจ่ะไดเ้ป็น 

 หนูแค่อยากรู้ว่า…แม่พร้อมที่จะสนับสนุนในสิง่ที่หนูชอบหรอืเปล่าก็เท่านัน้เอง หนูแค่อยากมี
ความรู้สกึเหมอืนเดก็คนอื่นที่มพี่อแม่คอยเตมิเต็มและสนับสนุนพวกเขาให้ถึงฝัง่ฝัน และเมื่อถึงเวลา 
พวกเขาเหล่านัน้กจ็ะพรอ้มทีจ่ะท ามนัดว้ยตวัเองโดยทีไ่ม่ตอ้งพึง่พาพอ่แม่อกี 

 การที่แม่ปล่อยหนูแบบนัน้…มนักลบัท าให้หนูรู้สกึโดดเดี่ยวทัง้ที่ในอ้อมแขนของหนูยงัคงกอด
ความฝันเหล่านัน้เอาไวพ้รอ้มกบัหวัใจทีว่่างเปล่า รูส้กึเหมอืนกบัว่าหนูตอ้งสูแ้ละพยายามอยู่คนเดยีว” 
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จิดาภา อาย ุ11 ปี กรงุเทพมหานคร: 

 พลงัความรกัความฝันความอบอุ่น 

 
 “เป็นรูปภาพของครอบครวัที่มคีุณพ่อ คุณแม่ คอยสนับสนุนความฝันของลูกที่ชื่นชอบการวาด
รปูมาก โดยการใชแ้ทบ็เลตในการเรยีนรูท้ีจ่ะออกแบบรูปภาพวาดต่างๆ ขึน้มา มคีุณพอ่ คุณแม่ คอยอยู่
เคยีงข้าง คอยให้ค าปรกึษา และเป็นก าลงัใจให้ เพื่อเติมพลงัให้กบัลูกได้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ 
สามารถเดินตามความฝันที่ตวัเองตัง้ใจ เมื่อโตขึ้นมาอยากจะเป็นนักออกแบบบ้าน ออกแบบห้องใน
รูปแบบของตวัเองใหก้บัคุณพ่อคุณแม่ในอนาคต และสามารถท างานที่รกัพรอ้มทัง้ยงัสร้างรายได้ให้กบั
ตวัเองไดอ้ย่างภาคภูมใิจ” 
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นิภาพร อาย ุ18 ปี จงัหวดัมหาสารคาม: 

 เยาวชนและความเหลื่อมล า้ 

 “เดก็หลายๆ คนคงเคยได้ยนิผู้ใหญ่บอกว่า ‘ตัง้ใจเรยีน โตขึ้นให้ได้รบัราชการ’ พอย้อนถามว่า
ท าไมตอ้งอาชพีขา้ราชการคงจะหนีไม่พน้ค าตอบทีว่่าจะไดม้สีวสัดกิารทีด่ ี 

 พอ่แม่หลายๆ คนพยายามยดัเยยีดความฝันใหลู้ก จนบางครัง้ลมืมองความฝันของลูกว่าต้องการ
อะไร ผูใ้หญ่หลายๆ คนคดิว่า ‘เดก็คอืผา้ขาว’ ทีพ่อ่แม่เป็นจติรกรทีส่ามารถเตมิแต่งสสีนัตามใจตนเองได ้
นัน่เป็นเรื่องทีเ่ขา้ใจผดิ เดก็คอืผา้หลากสสีนัทีไ่ม่มใีครสามารถมาเปลีย่นแปลงไดต้่างหาก ทว่า ผา้แต่ละ
ผนืกม็จุีดเด่นและความสามารถทีห่ลากหลายแตกต่างกนั และผา้สเีหล่านี้จะเปล่งประกายขึน้เรื่อยๆ ผ่าน
การสนบัสนุนของผูใ้หญ่ 

 แต่ครอบครวัของแต่ละคนก็มตี้นทุนไม่เท่ากนั ความเหลื่อมล ้าจงึปรากฏให้เหน็ชดัขึ้นจากการ
ระบาดของโรคโควดิ-19 ทัง้ในแง่ของคุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ รวมไปถึงการศึกษาอนัเป็นฐานรากที่
ส าคญัของสงัคม เพราะพ่อแม่บางคนอาจจะไม่ได้ร ่ารวยมาก ใช้ชีวิตมาอย่างยากล าบาก บวกกับ
สวสัดกิารจากรฐัที่ไม่ได้มมีากนัก จงึท าให้พวกเขาต้องการให้ลูกเรยีนในสิง่ที่มัน่คง มเีกยีรตเิป็นที่เชดิ
หน้าชูตาในสงัคม จบมาแลว้มงีานรองรบั เพื่อทีจ่ะไดไ้ม่ต้องคดิมากเรื่องเงนิทอง จะไดใ้ชช้วีติบัน้ปลาย
อย่างสุขสบาย  

 นัน่จงึกลายเป็นความกดดนัของคนเป็นลูก เมื่อเดก็เหน็พอ่แม่ล าบากจงึต่างมคีวามฝันทีอ่ยากให้
พ่อแม่สุขสบายจนลมืความฝันทีแ่ทจ้รงิของตนเอง บางคนพยายามยนืหยดัเพื่อความฝันของตวัเองกลบั
ถูกมองว่าเป็นคนดือ้รัน้ หากมคีวามฝันในสิง่ทีส่งัคมมองว่าไม่มัน่คงก็จะกจ็ะถูกลดความส าคญัลง 

 เดก็คอือนาคตของชาต ิการทีผู่ใ้หญ่จะฝากความหวงัไวก้บัเดก็รุ่นใหม่กค็วรทีจ่ะหาความสมดุล
ซึ่งกนัและกนั มพีื้นที่ให้เดก็ได้แสดงความคดิเหน็และอธบิาย ปล่อยให้เขาได้ออกไปเรยีนรู้ด้วยตนเอง 
แลกเปลี่ยนกนัด้วยเหตุและผล ปรบัเปลี่ยนตามยุคสมยั ทุกคนสามารถร่วมเดนิทางไปด้วยกนัได้ เดก็
ควรมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจดว้ยหรอืไม่กป็ล่อยใหเ้ขาไดต้ดัสนิใจในทุกๆ เรื่องในชวีติของเขาเอง เลอืก
อนาคตของเขาเอง สิง่ทีพ่อ่แม่ควรท าคอืยอมรบัลูกในแบบทีลู่กเป็น ปล่อยใหเ้ขาไดเ้ลอืกเดนิไปในทางที่
เขาเลอืกเดนิและอวยพรใหเ้ขาไปถงึฝัง่ฝัน 

 การศึกษาถือเป็นการจุดประกายแสงสว่าง เพื่อเป็นตวัชี้ทางสู่ความฝัน การได้รบัโอกาสทาง
การศกึษาจงึเป็นสิง่ส าคญัที่จะมสี่วนช่วยใหผู้้ทีไ่ด้รบัโอกาสนัน้มคีวามหวงัและเหน็คุณค่าในตวัเองมาก
ขึ้น เดก็และเยาวชนควรได้รบัโอกาสทางการศกึษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั...ไม่ควรมเีดก็และ
เยาวชนคนไหนทีถู่กตดัโอกาสทางการศกึษาเพยีงเพราะไม่มเีงนิ และไม่ควรมเีดก็และเยาวชนคนไหนที่
ตอ้งละทิง้ความฝันของตวัเองเพราะตอ้งการเป็นในแบบทีพ่อ่แม่วาดฝันไว้”  
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เยาวชนไม่ประสงคเ์ปิดเผยตวัตน อาย ุ18 ปี กรงุเทพมหานคร:  

 ตวัฉัน 

 “ฉันแค่อยากเกดิมาแลว้ไดส้วสัดกิารทีด่ ีทีภ่าครฐัต้องจดัหาให ้ใหแ้ม่ฉันมสีทิธลิาคลอดไดโ้ดยที่
ไม่ต้องมใีครมาคอยเขม่นหรอืต่อว่าทีแ่ม่ฉันลาคลอดแต่ยงัไดเ้งนิเดอืนเหมอืนกบัคนอื่นๆ ทัง้ๆ ทีน่ัน่คอื
สทิธทิีแ่ม่ฉนัพึง่ไดร้บัอยู่แลว้ แต่ดเูหมอืนฉนัจะเกดิผดิประเทศไปหน่อย 

 ฉันแค่อยากได้ใส่ชุดอะไรไปเรยีนก็เรยีนได้ หรอืท าผมอะไรไปเรยีนก็ได้…ก่อนเปิดเทอมเป็น
ช่วงทีฉ่นัเหน็แม่นัง่นบัเงนิอยู่เสมอ ฉนัรู ้นัน่คอืเงนิทีแ่ม่ตอ้งเอาไวไ้ปซือ้ชุดนกัเรยีนใหฉ้นั แต่มนัไม่ไดจ้บ
แค่ชุดนักเรยีน มนัยงัมขีองจุกจกิอกีมากมายทีจ่ าเป็นต้องซื้อ ภาครฐัใหเ้งนิอุดหนุนกจ็รงิ แต่พูดกนัตาม
ตรงเถอะ เงนิจ านวนนัน้พอซื้อแค่เสือ้กบักระโปรงกห็มดแลว้ แลว้ทีเ่หลอืล่ะ กต็้องเป็นเงนิทีแ่ม่ฉันหามา
เพื่อจ่ายอยู่ด ีฉันเองก็มเีสื้อผ้าที่ใส่ประจ าวนัอยู่แล้ว ถ้าฉันสามารถใส่เสื้อผ้าพวกนี้ไปเรยีนได้แม่ก็คง
ประหยดัเงนิไปมากทเีดยีว 

 เรื่องทรงผม ฉนัอยากไวผ้มยาวไปเรยีนได ้แต่น่าเศรา้เหลอืเกนิทีโ่รงเรยีนทีฉ่นัเรยีนอยู่นัน้บงัคบั
ให้ตดัผมสัน้ ฉันไม่เขา้ใจ จนถงึตอนนี้ฉันก็ยงัไม่เขา้ใจว่า ท าไมเราถงึไม่สามารถท าผมอย่างไรก็ไดไ้ป
เรยีน ในเมื่อฉันเองรูส้กึมัน่ใจในตวัเองมากๆ ในตอนทีฉ่ันนัน้ผมยาว ฉันเองชอบผมของตวัเองมาก ฉัน
ไดย้นิมาว่ารองปลดักระทรวงศกึษาธกิารเคยบอกไวว้่า การไวผ้มยาวนัน้มนับงัเพื่อนขา้งหลงั…ฉันมอง
ว่ามนัตลกรา้ยมากๆ ทีเ่ราไดค้นทีมุ่มมองความคดิแบบนี้มาดูแลในเรื่องการศกึษาของเดก็ ฉันว่าตวัเขา
เองไม่พยายามทีจ่ะเขา้ใจเดก็นกัเรยีนเลยดว้ยซ ้า 

 ฉันแค่อยากไดเ้รยีนโรงเรยีนดีๆ   ทีอ่ยู่ใกลบ้า้น แต่มนักด็ูเป็นเรื่องที่ยากอกีเช่นเคย ในหลายๆ 
โรงเรยีนรฐัไม่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณทีเ่พยีงพอส่งผลใหโ้รงเรยีนนัน้ๆ ขาดคุณภาพไป ถ้าอยากที่
จะเรยีนโรงเรยีนดีๆ  ก็ต้องกระเสอืกกระสนไปเรยีนโรงเรยีนดงัๆ ที่ไกลบ้าน ซึ่งก็เพิ่มค่าใช้จ่ายในการ
เดนิทางอกี แต่ฉันถามจรงิๆ เลยนะ ทัง้ๆ ทีก่ร็ูก้นัอยู่ว่าโรงเรยีนมนัสามารถสรา้งเดก็ได ้เดก็ในวนันี้ ใน
วนัหน้าพวกเขากค็อืบุคลากรทีส่ าคญัของประเทศ แต่ท าไม ท าไมถงึไม่ลงทุนกบัพวกเขา 

 ฉันอยากมคี่าครองชพีที่สมดุลกบัรายได้ของตวัเอง ฉันแค่อยากซื้อหนังสอืแล้วไม่รู้สกึว่าแพง
รายไดท้ีฉ่นัไดร้บัต่อวนันัน้มากกว่าค่าหนังสอืเพยีงนิดเดยีว ฉนัเลยตอ้งเกบ็เงนิตรงนัน้ไวใ้ชจ่้ายมากกว่า
ที่จะเอาไปซื้อหนังสอื มนัท าให้ฉันรู้สกึเศร้าใจ เพราะการอ่านหนังสอืกเ็หมอืนเป็นการเปิดโลก เปิดรบั
อะไรใหม่ๆ แต่คนทีท่ างานไดเ้งนิเดอืนเท่าค่าแรงขัน้ต ่านัน้คงไม่สามารถซื้อหนังสอืมาอ่านได ้ฉันเองแค่
อยากตื่นเชา้มาท างานแล้วไม่ต้องเจอรถตดิ ไม่เจอกบัผูน้ าที่บอกว่ารถตดิคอืเรื่องด ีฉันอยากมทีางเท้า
ดีๆ  อยากเดนิกลบับ้านตอนกลางคนืแลว้ไม่ต้องหวาดระแวง หรอืต่อใหเ้กดิอะไรขึ้นกบัฉันก็จะไม่มกีาร
พดูว่า ‘กลอ้งตรงนัน้มนัเสยี’ 

 …ท้ายที่สุดฉันคงแค่อยากเป็นคนรวย เพราะการเป็นคนจนในประเทศที่แทบไม่มสีวสัดกิารให้
นัน้มนัล าบากมากจรงิๆ”  
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เยาวชนไม่ประสงคเ์ปิดเผยตวัตน อาย ุ19 ปี กรงุเทพมหานคร:  

 Youthful Dream 

 
 “ในความคดิของฉันแล้ว สงัคมในฝันของ ‘เดก็สมยันี้’ คงจะเป็นการที่ทุกคนอยู่ร่วมกนัอย่างมี
ความสุขท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะในดา้นเชือ้ชาต ิเพศ หรอืศาสนา ใน
ภาพนี้ ฉันจงึอยากสื่อถงึสงัคมที่ออกแบบมาเพื่อรองรบัความแตกต่างหลากหลายและเสรมิสร้างความ
เท่าเทียมกนัระหว่างบุคคล อนัเป็นสงัคมที่เยาวชนทุกคนมโีอกาสเท่าเทียมกนัทางการศึกษา และมี
โอกาสในการเลือกท ากิจกรรมที่ตนสนใจ ทัง้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและศิลปะ นอกจากนี้
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เยาวชนในสังคมยังใส่ใจและร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังมีการละเล่นเพื่อความ
สนุกสนานแบบเดก็ๆ ดว้ย และการทีภ่าพความฝันของเยาวชนยงัมกีารต่อเตมิอยู่ กเ็พราะว่าตราบใดที่
โลกใบนี้ยงัพฒันาต่อไปเรื่อยๆ ความฝันของเยาวชนเกี่ยวกบัสงัคมทีเ่อื้อต่อทุกคนก็ยงัถูกต่อเตมิไปได้
เรื่อยๆ โดยไม่สิน้สุดนัน่เอง” 

 

วรารตัน์ อาย ุ17 ปี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ:์ 

 Land of Equal 

 
 “ดฉิันคอืเดก็ต่างจงัหวดัคนหนึ่ง ที่ต้องการคุณภาพชวีติที่ดีเหมอืนเดก็ที่อยู่ในเมอืงทัง้ในด้าน
การศกึษาทีเ่ท่าเทยีม การคมนาคม หรอืสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ จากใจเดก็ต่างจงัหวดัคนหนึ่ง การ
เดนิทางไปที่ต่างๆ ในต่างจงัหวดัเป็นอะไรที่ยากล าบากมาก ถ้าไม่มรีถส่วนตวัหรอือาศยัอยู่ในอ าเภอ
เมือง อีกทัง้ปัญหาของน ้ าประปาที่ไม่สะอาดไร้คุณภาพและปัญหาของการศึกษา เช่น บางพื้นที่
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การศกึษาไม่สามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ เราจงึต้องหาทีเ่รยีนพเิศษเพิม่เตมิ แต่สถาบนัสอน
พเิศษนัน้หายากมาก จะมใีหเ้รยีนกเ็ฉพาะในรปูแบบออนไลน์ […]  

 อีกปัญหาที่ส าคญัคอื ถ้าเราต้องการโรงเรยีนที่มคีุณภาพ เราต้องห่างจากบ้านเพื่อไปเรยีนที่
โรงเรยีนประจ าจงัหวดั เดก็ต่างจงัหวดัอกีหลายคนกต็อ้งการคุณภาพชวีติทีด่เีหมอืนเดก็ในเมอืง ตอ้งการ
ความเท่าเทยีมในดา้นการศกึษา มรีถไฟฟ้า รถโดยสารประจ าทาง ต้องการความสะดวกสบายในการใช้
ชวีติ แต่ถา้เรามองจากมุมของเดก็ทีอ่าศยัในเมอืง เราจะรบัรูไ้ดว้่าเดก็ทีอ่าศยัอยู่ในเมอืงกไ็ม่ไดม้แีค่ขอ้ด ี
พวกเขากต็้องการอากาศทีบ่รสิุทธิ ์เพิม่พืน้ทีส่เีขยีว ค่าครองชพีทีร่าคาแพงสวนทางกบัค่าแรง หรอืการ
คมนาคมที่ไม่ตดิขดั และปัญหาของการศกึษา เช่น เราต้องกระตอืรอืร้นและต้องพฒันาตวัเองอยู่เสมอ 
เพราะมกีารแขง่ขนัทีส่งูมาก” 
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ภาคผนวก: 
ผู้ได้รบัรางวลัการประกวดเรื่องเล่าของ “เดก็สมยัน้ี” 

       

 

ประเภทอายไุม่เกิน 15 ปี 

รางวลัชนะเลิศ    แกว้มรกต มาตยเ์ทพ 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ีหน่ึง ขวญัณร ีปรกัมะวงศ ์

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ีสอง รชัชดาภรณ์ โฮ 

รางวลัชมเชย    คณิศร รสจนัทร ์
     ณฐัชเนตร สนิทอง 
     ปภาว ีพลประสทิธิ ์
     วรรีตัน์ นันทสุขเกษม 
     อธติยา เอีย่มเจรญิ 

 

ประเภทอาย ุ16-25 ปี 

รางวลัชนะเลิศ    กฤษกร สุขสมโฉม 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ีหน่ึง ตะวนั ผวิทองงาม 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ีสอง ณฐัพงษ์ รกัเขตวทิย ์

รางวลัชมเชย    ธนาภรณ์ พรหมภทัร ์
     ธรีร์ชัต ์ไชยค าภา 
     ปวรฐิศ์า เยีย่มเมธากร 
     วรารตัน์ ว่องไวรุด 
     สาธติา สกุลจุฑาทพิย์ 

 

สามารถเขา้ดผูลงานของผูไ้ดร้บัรางวลัไดท้ี ่https://www.the101.world/stories-kids/  

https://www.the101.world/stories-kids/



