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วันเวลา ณ อุ้มผางในเดือนพฤศจิ 
กรกนก วัฒนภูมิ 
นักกฎหมาย สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 

 
Do you believe in destiny? 
ครั้งแรกที่ฉันได้ยินประโยคนี้ ฉันกําลังดูภาพยนตร์เรื่องหน่ึงอยู่ ตอนน้ันฉันก็ไม่ได้เข้าใจถึงความรู้สึก

ของตัวละครที่พูดสักเท่าไร แต่เมื่อโตขึ้น คําๆน้ีกลับมาวนเวียนอยู่ในใจ และได้พูดประโยคน้ีออกมาบ้าง
เหมือนกัน เพราะบางทีชีวิตเราดําเนินไปในแต่ละวันโดยที่ไม่คาดคิดว่าเราจะได้มาเจอ มารู้จักกัน แต่เมื่อบาง
สิ่งทําให้เราหมุนเวียนมาพบเจอ จนอดคิดไม่ได้ว่าเป็นเพราะโชคชะตา พรหมลิขิตหรือเปล่า และครั้งล่าสุดที่ฉัน
หวนคิดถึงประโยคน้ีก็เมื่อมาเยือนแผ่นดินลอยฟ้าอีกคร้ัง 

จากเหตุการณ์น้องนํ้าไม่เกรงใจ บุกทะลุทะลวงไปทุกแห่งหนในกรุงเทพ ทําให้เกิดผู้อพยพกลุ่มใหญ่ 
แน่นอนว่ารวมทั้งเรา1 ในสถานการณ์ที่การเดินทางอย่างยากลําบากในเมืองหลวง แต่การทํางานยังต้อง
เดินหน้าต่อไป เราจึงตัดสินใจขยับแผนลงพื้นที่อุ้มผาง (ที่เลื่อนไปเม่ือกลางเดือนตุลาคมท่ีผ่านมา) มาเป็น
ช่วงเวลาน้ีแทน เริ่มต้นฤดูหนาวอย่างน้ีเป็นโอกาสอันดีที่เราได้เดินทางโดยเส้นทางถนนลอยฟ้า มุ่งหน้าสู่อําเภอ
อุ้มผาง  ภาพวิวทิวทัศน์ ที่มองไปอีกด้านของถนน เห็นภูเขาที่เปลี่ยนสภาพจากต้นไม้ยืนต้นกลายเป็นแหล่ง
ปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะข้าวโพด อดคิดถึงคําพูดที่ว่า “นํ้ามาเพราะป่าหมด” ไม่ได้ 

ที่ที่ไม่ได้มีแค่นํ้าตกทีลอซู(ที่น่าจะได้สัมผัสสักครั้งในชีวิต) แต่ยังมีบุคคลผู้มีปัญหาสถานะบุคคลอีก
หลายกลุ่มอยู่ที่น่ี ตามท่ีเคยเล่าถึงไปเมื่อครั้งมาเยือนเมื่อปีที่แล้ว2  การมาอุ้มผางคร้ังน้ีของเรา แน่นอนว่ายังคง
เก่ียวข้องกับผู้มีปัญหาสถานะบุคคล  ภายใต้ภารกิจการก่อต้ังคลินิกกฎหมายอุ้มผางเพ่ือผู้มีปัญหาสถานะ
บุคคลและสิทธิ ทําให้เรามาลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามความก้าวหน้า และก้าวต่อไปในการก่อต้ังคลินิกกฎหมายอุ้ม
ผาง 
 

เราเริ่มงานที่โรงพยาบาล.. 
เริ่มด้วยการคุยกับพี่เปีย นันทัชพร กันทะวัง เจ้าหน้าที่คนใหม่ของคลินิกกฎหมายอุ้มผาง แน่นอนว่า

สําหรับฉัน ไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะได้มารู้จักพบเจอ รวมถึงต้องมาร่วมงานกับเธอ เราคุยถึงความเป็นมาประวัติ
การทํางาน และงานที่พ่ีเปียได้เริ่มทําไปแล้ว ภายใต้พ่ีเลี้ยงอย่างพี่แมว หรือจันทราภา จินดาทอง นักสังคม
สงเคราะห์โรงพยาบาลอุ้มผางและผู้ประสานงานโครงการก่อต้ังคลินิกกฎหมายอุ้มผาง 

พ่ีเปียเคยเป็นเจ้าหน้าที่ช่วยเหลืองานฝ่ายทะเบียนที่อําเภออุ้มผางมาก่อน จึงมีพ้ืนฐานความรู้ความ
เข้าใจในปัญหาสถานะบุคคลมาบ้าง เมื่อรับฟังข้อมูลจากปากของเธอเสร็จ เราจึงเร่ิมทําความเข้าใจและจําแนก

                                                            
1 นักกฎหมาย ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (SWIT) 
2 http://www.statelesswatch.org/node/347และ http://www.statelesswatch.org/node/358 
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ประเภทกลุ่มคนให้เธอเสียใหม่ เพ่ือให้การจัดการกลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นระบบมากข้ึน ที่สําคัญเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยอธิบายคน 6 กลุ่ม3 ซึ่งวิธีการน้ีจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาของกรณีศึกษาแต่ละคนได้ดีขึ้น 
รวมถึงสามารถให้คําแนะนําในการพัฒนาสถานะบุคคลได้อย่างถูกต้องย่ิงขึ้น เพราะความแตกต่างของคนแต่ละ
กลุ่มน้ันนําไปสู่การพัฒนาสถานะที่แตกต่างกันไปด้วย เหมือนกันคํากล่าวที่ว่า “แต่ละกลุ่มมีช่องทางไป” 
น่ันเอง 

 
บทเกริ่นนําถึง“บัตรขาว”4 
เน่ืองจาก “บัตรขาว” เป็นบัตรที่โรงพยาบาลอุ้มผางออกให้กับผู้มาใช้บริการที่เป็นคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ 

และยังไร้สิทธิในหลักประกันสุขภาพ (ซึ่งต่อมาเราพบว่าบางคนในกลุ่มผู้ถือบัตรขาวนี้ สามารถเข้าถึง
หลักประกันสุขภาพภายใต้กองทุนคืนสิทธิ5)  แน่นอนว่าผู้มาใช้บริการกลุ่มน้ีมีจํานวนไม่น้อย และในทาง
ข้อเท็จจริงเราไม่สามารถสนับสนุนการพัฒนาสถานะของคนทั้งหมดได้ในเวลาอันรวดเร็ว ภายใต้คําแนะนําของ
ที่ปรึกษาคลินิกกฎหมายอุ้มผาง คือรศ.ดร.พันธ์ทิพย์ สายสุนทร กาญจนจิตรา หรืออาจารย์แหวว เห็นว่า
กรณีที่ทีม SWIT ต้องดําเนินการก่อน ควรเป็นกรณีที่ “ฉุกเฉิน” “เร่งด่วน” “ร้ายแรง” เช่น กรณี นายไลโพ 

เราเร่ิมจากฐานข้อมูลบัตรขาว โดยพ่ีแมวช่วยดึงข้อมูล เมื่อมาน่ังดูด้วยกัน เราจึงเห็นว่าน่าจะเริ่มต้น
จาก เรื่องแรก-สิบโรคร้ายแรง หรือโรคที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาสูง และเรื่องที่สอง-สิบโรคที่พบบ่อย 

เราขอให้ “หมอตุ่ย” หรือนายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลอุ้มผาง เสริม
ข้อมูลเบ้ืองต้นที่เรามี 

ในความเห็นของหมอตุ่ย โรคหรือความเจ็บป่วยอาจจําแนกได้เป็น 4 ประเภท คือ หน่ึง-โรคติดต่อ
ร้ายแรง สอง-โรคที่จําเป็นที่จะต้องได้รับการรักษา (need)  เพราะจําเป็นเร่งด่วน หรือหากไม่ได้รับการรักษา
ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว เช่น ไต หอบหืด คลอดลูก สาม-โรคเรื้อรัง และสี่-โรคที่จําเป็นต้องให้บริการ
ส่งเสริมสุขภาพ (ซึ่งเรื่องน้ีเป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะว่าปัจจุบันสปสช. สนับสนุนวัคซีนทุกประเภทให้
โรงพยาบาลเบิกจ่ายได้อย่างไม่จํากัด) 

สําหรับหมอตุ่ย โรคหรือความเจ็บป่วยที่น่าจะเข้าข่ายกรณี “ฉุกเฉิน”  “เร่งด่วน” “ร้ายแรง” จึง
น่าจะหมายถึงกรณีโรคติดต่อ กรณีโรคที่จําเป็นที่ต้องได้รับการรักษา (need) และโรคเรื้อรัง 

                                                            
3 แนวคิดในการแบ่งผู้มีปัญหาสถานะบุคคลออกเป็น 5 กลุ่มตามข้อเท็จจริงและเอกสารท่ีแต่ละคนมี ได้แก่ กลุ่มท่ีหนึ่ง-คนไร้

เอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคล กลุ่มท่ีสอง-คนสัญชาติไทยท่ีถูกบันทึกเป็นคนต่างด้าว กลุ่มท่ีสาม-คนต่างด้าวท่ีเกิดในประเทศ

ไทย กลุ่มท่ีสี่-คนต่างด้าวท่ีเกิดนอกประเทศไทย กลุ่มท่ีห้า-แรงงานต่างด้าว อย่างไรก็ดี ในพ้ืนท่ีนี้มีพ้ืนท่ีพักพิงชั่วคราวจึงต้อง

พูดถึงกลุ่มท่ีหก-ผู้หนีภัยการสู้รบด้วย 
4 อ่านท่ีมา ความหมายของบัตรขาวโดยละเอียด, ดู บัตรขาว-บัตรท่ีนํามาซ่ึงหลักประกันสุขภาพ โดยกรกนก วัฒนภูมิ นัก
กฎหมาย ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ (SWIT) 
5 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี23 มีนาคม 2553 เร่ืองการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ข้ันพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหา
สถานะและสิทธิ 
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คําถามสุดท้ายในการพูดคุยกับหมอตุ่ย เราขอให้หมอตุ่ยพูดถึงบัตรขาว ในฐานะผู้ที่คิดค้นระบบหรือ

เหมือนเป็นผู้ให้กําเนิด “บัตรขาว” หมอตุ่ยเล่าให้ฟังว่าบัตรขาวน้ันเกิดขึ้นเพราะผมเห็นว่าคนทุกคนควรได้รับ
การรักษา โดยไม่ต้องคํานึงว่าเขามีสัญชาติอะไร”  
 

ตามความคืบหน้าจาก อาสาสมัครสาธารณสุข “พี่ม่ี” และ “พี่แขก” 
เรื่อยมาจากโรงพยาบาลก็มาถึงคิวของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งยกฐานะมา จากอนามัย

น่ันเอง เรามาติดตามความคืบหน้าเคสจาก พี่แขก-นัฐพร เพิ่มพูนทวีและ พี่ม่ี-ดอกรัก ชื่นเพียร อาสาสมัคร
สาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองหลวง 

พ่ีมี่และพ่ีแขกเคยเข้ารับการอบรมความรู้เรื่องการจําแนกกลุ่มคน 6 กลุ่มและการรวบรวมข้อเท็จจริง 
รวมถึงพยานหลักฐานเมื่อปีที่แล้ว6 ทุกคนดีใจมากที่พ่ีแขกสามารถจดจํารายละเอียดของคน 6 กลุ่มได้ และ
สามารถให้คําแนะนําแก่กรณีศึกษาได้ ...แม้เวลาจะผ่านไปเกือบปี 

ผลลัพธ์น้ีเป็นกําลังใจในการทํางานของทีมงานเป็นอย่างมาก ที่สามารถขยายเครือข่ายคนทํางานเพ่ิม
ได้อีกคน-สองคน 
 

พบเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่อําเภอและท่ีหมู่บ้าน 
ผู้คนอีกกลุ่มที่ไม่คาดคิดว่าเราจะได้มารู้จักกัน ก็คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ไม่ว่าจะเป็นปลัดอําเภอ 

กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แม้ว่าฉันจะเป็นนักกฎหมาย แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะได้มาต้ังวง คุย ปรึกษาหารือ ช้ีแจง ข้อ
กฎหมายไกลถึงพ้ืนที่ป่าตะวันตกแห่งน้ี 

หลังจากหารือกันว่าพวกเราควรต้องพบกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ทีมงานจึงแบ่งงานกันว่าทางเราจะเป็น
คนนัดปลัดสุระวุธ จันทร์งาม ส่วนพ่ีแมวและพ่ีเปีย รับผิดชอบนัดปลัดอุดร ผโรประการณ์, นายบุญเลิศ ด่วน
แม่กลอง กํานันตําบลโมโกร, นายเสถียร ต๋าขัด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 ตําบลหนองหลวง และนางเหมือน จินโน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตําบลหนองหลวง 

พวกเราไม่ได้พบทุกคนในวันเดียวกัน บทสนทนาที่เหมือนๆ กันกับทุกคนด้วยการทบทวนให้ฟังก่อน
ว่า--ด้วยข้อหารือจากโรงพยาบาลอุ้มผางถึงผู้ใช้บริการจํานวนหน่ึงซึ่งเป็นคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ คําถามก็คือ
ผู้ใช้บริการฯ กลุ่มน้ีจะสามารถแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของตนเองได้หรือไม่อย่างไร ในการทํางานเร่ืองน้ี
จําเป็นต้องเดินไปบนความร่วมมือจากหลายมือหลายหน่วยงานในพ้ืนที่อุ้มผาง เพ่ือการเก็บข้อเท็จจริง การ

                                                            
6 การลงพ้ืนท่ีภายใต้โครงการขยายองค์ความรู้และเครือข่ายเพ่ือการจัดการประชากรท่ีมีปัญหาสถานะบุคคลและสิทธิ ในพ้ืนท่ี
อําเภออุ้มผาง จังหวัดตาก (ระยะท่ี 1) วันท่ี 6-11 ธันวาคม 2553 รับผิดชอบโครงการโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ร่วมกับโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก, สถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือเฝ้าระวังสภาวะไร้รัฐ และคณะอนุกรรมการด้าน
สถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ ไทยพลัดถ่ิน ผู้อพยพ และชนพ้ืนเมือง ในสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงการรวบรวมพยานหลักฐานที่ถูกต้อง แม่นยํา และพวกเราทํางานบนฐานของ
ความถูกต้อง รอบด้านของข้อเท็จจริง, บนความรู้-ความเข้าใจต่อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

การพูดคุยดูจะเป็นไปได้ด้วยดี แต่ก็อีกน้ันแหละ-ปัญหาด้านต่างๆ ของกรณีศึกษาน่าจะเป็นตัวสะท้อน
การทํางานร่วมกันได้ดีกว่า 
 

ทีมงานของมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร 
เมื่อผู้ถึงพ้ืนที่ป่าตะวันตก ตอนเด็กๆฉันเคยได้ยินช่ือ สืบ นาคะเสถียร เจ้าหน้าที่ผู้ที่อุทิศตนเพ่ือ

อนุรักษ์ป่าไม้มาบ้าง แต่ไม่ได้คาดคิดว่าโตขึ้นมาจะได้มาร่วมงานกับมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร ก็อย่างที่บอก ฉัน
เป็นนักกฎหมายนี่นา ครั้งน้ีเรามาคุยกับ พี่ตือ หรือยงยุทธ บุตรแก้ว หัวหน้าภาคสนาม อําเภออุ้มผางของ
มูลนิธิฯ จุดประสงค์การพูดคุยเพ่ือร่วมเป็นเครือข่ายการทํางานกับทางคลินิกกฎหมายอุ้มผาง โดยเน้นในเร่ือง
ของการช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริง 
 
 เด็กๆ ไร้สัญชาติที่โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม 

แม้กระทั่งเด็กๆ ในโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ใครจะไปคิดว่าเราจะมารู้จักกัน 
สืบเน่ืองจากเราไปโรงเรียนเพ่ือพบและพูดคุยกับผู้อํานวยการโรงเรียนเก่ียวกับคนไข้ของโรงพยาบาล

อุ้มผางคนหน่ึง ซึ่งเป็นนักเรียนในโรงเรียนแห่งน้ี จึงนําไปสู่การนัดหมายพบกับอาจารย์สมประสงค์ ม่ังอะนะ 
ผู้อํานวยการของโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม และนายเทิดชัย เทอดโยธิน รองผู้อํานวยการ รวมถึงอาจารย์
ธวัช ยะสุคํา 

ระหว่างที่เราคุยถึง “เคสฉุกเฉิน เร่งด่วน” ของทางโรงพยาบาลอุ้มผางและคลินิกกฎหมายอุ้มผาง 
อาจารย์สมประสงค์ได้เล่าถึงเด็กนักเรียนคนอ่ืนๆ ที่มีปัญหาสถานะบุคคลอีกประมาณ 130 คน จึงนําไปสู่นัด
หมายที่ว่าพวกเราจะมาที่โรงเรียนอีกคร้ังในวันศุกร์หน้า เพ่ือพบกับเด็กๆ เพ่ือทําความเข้าใจและให้แนะนํา 

ตามวันและเวลานัดหมาย เด็กๆ ประมาณ 130 คน ที่เรียงแถวตอนยาว 4 แถว ถูกจัดกลุ่มใหม่ โดย
พวกเราแบ่งเด็กๆ ออกตามข้อเท็จจริง “เบ้ืองต้น” สรุปว่าได้สี่กลุ่มเท่าน้ัน คือกลุ่มที่ยังไม่มีเอกสารอะไรเลย, 
กลุ่มที่สอง-คนไทยท่ีถูกบันทึกเป็นต่างด้าว ซึ่งก็มีทั้งเด็กที่พ่อแม่ตัวเองมีสัญชาติไทยแล้ว แต่ตัวเด็กยังมีคนต่าง
ด้าว และกรณีของเด็กที่เข้าข่ายมาตรา 23 พ.ร.บ.สัญชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551, กลุ่มที่สาม-กลุ่มเด็กต่างด้าว
เกิดในประเทศไทย เกิดวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2535 –ปัจจุบัน และกลุ่มสุดท้าย-กลุ่มเด็กต่างด้าวเกิดนอก
ประเทศไทย 

เด็กกลุ่มสามมีจํานวนสมาชิกเยอะที่สุด 
เมื่อแยกย้ายตามกลุ่มของตัวเอง เพ่ือที่จะทําให้ได้ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมขึ้น การเล่นเกมส์ การถาม-ตอบ

ด้วยคําถาม(ที่พยายามให้เข้าใจ)ง่ายๆ ทําให้เด็กๆ มีความเข้าใจมากขึ้นถึงรายละเอียดหรือสถานะบุคคลของ
ตัวเอง แนวทางการแก้ไข(พัฒนาสถานะ) และก็มีคําถามมากข้ึนด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการรวบรวม
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พยานหลักฐาน เพราะเด็กๆ มีความเข้าใจด้วยว่า ลําพังเพียงข้อเท็จจริงน้ัน-อาจไม่เพียงพอ จําเป็นต้องมีพยาน
ทั้งที่เป็นคน และที่เป็นเอกสารมายืนยันด้วย 

ปิดท้ายด้วยการให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมาสรุปให้เพ่ือนๆ กลุ่มอ่ืนๆ ฟัง เพ่ือแบ่งปันข้อมูลแก่กันว่าแต่ละ
กลุ่มมีลักษณะอย่างไร มีแนวทางแก้ปัญหา(พัฒนาสถานะ)อย่างไร และต้องเตรียมอะไรบ้าง และเน่ืองจากเรา
ฝากการบ้านให้เด็กๆ รวบรวมสําเนาเอกสารและเขียนเรียงความเก่ียวกับตนเอง ทําให้เราเองก็มีการบ้าน
กลับไปเช่นกัน จะพยายามนะคะ:) 

เมื่อกลับมาถึงที่พัก-ฉันมานั่งอ่านเรียงความของเด็กนักเรียน ม.6 พบว่าเด็กๆ อยากมีสัญชาติไทย และ
กังวลเร่ืองการเรียนต่อ เพราะกําลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและจะก้าวสู่การศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแล้ว คงเป็นเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจในกฎหมายและนโยบาย ทําให้เด็กๆ ไม่รู้ถึงสิทธิของ
ตนเอง ความอยาก ไม่ได้นํามาซึ่งสัญชาติไทยหรอกนะ แต่สิทธิในสัญชาติเป็นไปตามกฎหมายสัญชาติต่างหาก 
ซึ่งก็ขึ้นกับข้อเท็จจริงของแต่ละคนว่ามีจุดเกาะเกี่ยวกับประเทศไทยอย่างไร ส่วนเรื่องสิทธิในการศึกษานั้น เด็ก
ส่วนใหญ่กังวลว่าตนไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน ไม่มีเอกสารแสดงตนไปสมัครเรียนต่อ แต่เพราะความไม่รู้จึง
ทําให้เกิดข้อกังวล เพราะเด็กเหล่าน้ีแม้จะไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน แต่ก็ถือบัตรประจําตัวบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน มีช่ือในทะเบียนประวัติ ท.ร.38 ก หรือบัตรประจําตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย มีช่ือใน
ทะเบียนบ้านประเภท ท.ร.13 อยู่แล้ว หรือแม้แต่คนที่ไม่มีเอกสารหลักฐานใดเลยก็สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อ
ได้ ตาม ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 
2548  

ส่วนการเดินทางออกนอกพ้ืนที่เพ่ือการศึกษานั้น ได้มีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาต
ให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการช่ัวคราวเพ่ือเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 
นักเรียนนักศึกษาสามารถเดินทางไปศึกษาได้เป็นระยะเวลาตามหลักสูตรการศึกษาระดับน้ัน โดยไม่ต้องขอ
อนุญาตเป็นครั้งคราว 

จึงเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่า เมื่อไม่รู้ ย่อมนําพาซึ่งปัญหา และความกังวลใจ 

 
There is someone or something above there making us to meet, amazing right :) 
แม้ว่าโลกจะหมุนอยู่ตลอดเวลา โดยมีแรงดึงดูดของโลกทําให้เราอยู่บนผืนแผ่นดินน้ีได้  แต่การได้ที่เรา

จะได้พบเจอกันน้ันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย การเดินทางครั้งน้ีสําหรับฉัน น้ันว่าเป็นโชคชะตากําหนดให้มาเยือน
แผ่นดินลอยฟ้าน้ีอีกคร้ัง และชักนําให้รู้จักกับบุคคลต่างๆ ซึ่งเดิมไม่เคยคิดว่าจะได้มารู้จัก หรือร่วมงานกัน บาง
คนก็เหมือนอยู่คนละวงการ เพราะงานของเราใช่ว่าจะเก่ียวข้องกันโดยตรงเสียเมื่อไหร่ แต่สุดท้าย เราก็ได้
ร่วมงานกัน 

------------------------------------------------------------------ 
 


