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อดิศักดิ์ ศรีสม (ผู้ดำ�เนินรายการ) :

การรวมกลุ่มกันในโลกใบนี้มีหลายกลุ่มมากๆ แทบจะทุกภูมิภาค
ในโลก ซึง่ วันนีเ้ ราจะนำ�มาเปรียบเทียบกันระหว่าง EU ASEAN และ OAS
ที่ล้วนมีประวัติศาสตร์ พัฒนาการและเป้าหมายของการรวมกลุ่มที่แตกต่าง
กันไป โดยผู้ให้ความรู้กับเรามีดังนี้
ท่านแรก ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ ผูอ้ �ำ นวยการ ASEAN
Studies วิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่านทีส่ อง ศาสตราจารย์ ดร. จาริต ติงศภัทยิ ์ รักษาการผูอ้ �ำ นวยการ
ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท่านที่สาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติ ประเสริฐสุข ผู้อำ�นวยการ
สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่านที่สี่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการ
ผู้จัดการ C ASEAN
และท่านสุดท้าย ดร. เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง OAS
อาจารย์ประจำ�คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อดิศักดิ์ :

เริม่ ทีอ่ าจารย์กติ ติเกีย่ วกับความหมายของการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ
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อาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ในปลายปี
2015/2558 นี้ว่ามันคืออะไรและขณะนี้ถึงจุดไหน

กิตติ ประเสริฐสุข :

ผมคิดว่าประชาชนคนไทยคงผิดหวัง เรียกว่าแต่งเพลงอกหักจาก
อาเซียนได้เลย จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ
AEC เพราะการเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community หรือ AC)
มันเริ่มขึ้นอยู่แล้ว
อาเซียนเริม่ มีตงั้ แต่การมีขอ้ ตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน หรือ AFTA
ในปี 1992/2535 และลดภาษีมาเป็นลำ�ดับจนเสร็จสิ้นไปแล้ว ในส่วนของ
ประเทศไทยและประเทศหลักในอาเซียน ในปี 2010/2553 แต่ท่านรู้สึกถึง
ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้างหรือไม่ในเรื่องสินค้าจากประเทศต่างๆ ใน
อาเซียนที่ทะลักเข้ามาในบ้านเรา ผมคิดว่าสินค้ามาจากจีนมากกว่า กรณี
บ้านเราปาล์มน้ำ�มันขาดตลาด ถ้านำ�เข้าจากประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
ปัญหาก็จะจบ แต่ทำ�ไมไม่นำ�เข้ามา แล้วประชาคมอาเซียนคืออะไร ดังนั้น
จึงมีข้อจำ�กัดมากมาย
เรื่องแรงงาน พม่าจะอยู่ในสมาชิกอาเซียนหรือไม่ แต่มีแรงงานพม่า
เข้ามาตั้ง 30 ปีแล้ว ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลย หลายคนเข้าใจผิดมากว่า เมื่อ
เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC หมายถึงเราจะเปิดชายแดนเลย
แล้วคนพม่า เขมร ลาวจะเข้ามาเยอะแยะ มันเป็นไปไม่ได้เลย ทุกอย่างมัน
เป็นไปตามกลไกตลาด
บ้านเราขาดแคลนแรงงานก็นำ�เข้าแบบผิดกฎหมายมา 30 ปีแล้ว
เราเข้าใจผิดระหว่างอาเซียนตามข้อตกลงของรัฐที่มีการกำ�หนดว่าจะเปิด
กันปลายปีนี้ กับอาเซียนที่เป็นกลไกตลาดที่มันเกิดขึ้นอยู่ทุกวัน กรุณาอยู่
กับโลกของความเป็นจริง ผมมองว่าสังคมไทยเกินเลยไปมากในเรือ่ งอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพูดง่ายๆ เป็น “ตลาดร่วม” ให้มีการ
เคลื่อนย้ายเสรี 3 สิ่ง คือ สินค้า เงินทุน และแรงงาน แต่อาเซียนมีปัญหา
มากมายในเรื่องแรงงานระดับต่ำ�เพราะไม่เคยคุยกันในประเด็นนี้เลย
โรงพยาบาลบางแห่งนำ�เข้าพยาบาลจากฟิลิปปินส์แล้ว ซึ่งก็ไม่ได้
เป็นไปตามกลไกอาเซียน นักการเงินไทยที่ไปทำ�งานในสิงคโปร์ อาชีพนี้
ก็ไม่ได้กำ�หนดไว้ใน 8 อาชีพ ก็ไปกันตามกลไกตลาด ข้อตกลงต่างๆ ไม่ใช่
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ว่ามันจะเป็นไปตามนั้น
อาเซียนต้องการให้มคี วามร่วมมือมากขึน้ เสรีมากขึน้ แต่หลายๆ อย่าง
มันมีข้อจำ�กัด เพราะแต่ละประเทศในอาเซียนค่อนข้างจะหวงแหนอธิปไตย
และพยายามจะปกป้องผูป้ ระกอบการภายในประเทศจนไม่คอ่ ยเปิดเท่าทีค่ วร
คนไทยมักมีสมมุติฐานที่ไม่ถูกต้อง 2 ประการ คือการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน จะเปิดชายแดนให้คนเข้ามาง่ายๆ สอง อาเซียนจะ
เหมือนอียู มีคนถามมากว่าเราจะมีสกุลเงินเดียวกันไหม มันเป็นไปไม่ได้
เพราะอาเซียนไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ อาเซียนจะไม่ได้รวมตัวกันลึกเหมือน
อียู เพราะความเป็นชาติของอาเซียนเพิ่งเริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2
เพราะฉะนั้นจะมีความหวงแหนอธิปไตยมาก
ขณะที่อียูจะมีความ “เหนือชาติ” (Supranational) อียูสามารถ
กำ�หนดกฎหมายร่วมกัน เพื่อบังคับใช้ทุกๆ ชาติ แต่อาเซียนไม่เคยคิดว่าจะ
มีกฎระเบียบขึ้นมาครอบอาเซียนทั้งหมด ที่ทำ�กันคือ ข้อตกลงที่จะร่วมมือ
กันทำ�เรื่องต่างๆ เท่านั้นเอง
จากการวิจัยพบว่าอาเซียนยังทำ�ได้แค่ 30% เท่านั้นเองของข้อ
ตกลงหรือแผนที่ดำ�เนินการไว้ เรียกว่าเป็น implementation deficitการขาดดุลด้านการปฏิบัติ ดังนั้นเราต้องปรับทัศนคติของอาเซียนกันใหม่
ซึ่งมันทำ�ได้ในระดับหนึ่ง เราต้องให้กำ�ลังใจเพื่อขับเคลื่อนอาเซียนต่อไป
แต่อย่าคาดหวังจนมากเกินไป

อดิศักดิ์ :

อีกนานไหมกับสิ่งที่อาเซียนวางเป้าหมายไว้จะให้บรรลุผล ทั้งเรื่อง
อาเซียนจะเป็นตลาดเดียวกัน หรือ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people centered)

กิตติ :

ผมคิดว่าอาจจะประมาณ 20 ปี ผมคิดว่ารัฐในอาเซียนยังมองไม่เห็น
ความสำ�คัญของประชาชนอย่างแท้จริง

อดิศักดิ์ :
นั้น

ถ้ามองในเชิงเปรียบเทียบกับอียู มีสงิ่ ใดทีเ่ ราต้องพัฒนาไปในแนวทาง
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กิตติ :

ในแนวทางของอียู บางอย่างทีค่ วรไปแบบเขา เช่น ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจที่เสรีมากขึ้น เช่น เรื่องแรงงานที่ไม่ใช่เฉพาะแรงงานระดับสูง และ
เรื่องกฎระเบียบที่ควรพัฒนาให้สามารถบังคับใช้ร่วมกันได้ไม่ต้องหวงแหน
อธิปไตยมากจนเกินไป แต่เรื่องการมีสกุลเงินเดียวกันคงยังไม่ใช่เวลา ซึ่ง
อียูเองก็ยังมีปัญหาอย่างที่เราทราบกันดี จุดอ่อนของอาเซียนคือเมื่อเรามี
ปัญหากัน เราจะแก้กนั เองไม่ได้ ต้องไปสหประชาชาติ ศาลโลก หรือ องค์การ
การค้าโลก (WTO) กลไกในการแก้ไขปัญหายังไม่ชัดเจน อาเซียนต้องทำ�
อะไรได้มากกว่านี้

อดิศักดิ์ :

วิทยากรท่านต่อไปจะให้ศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ ช่วย
เล่าถึงพัฒนาการของอียูที่กลายเป็นการรวมกลุ่มที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพ
ในปัจจุบัน

ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ :

การรวมกลุ่มของประเทศในอียูมี 2 ด้านที่กลุ่มอื่นๆ ไม่มี คือหนึ่ง
การมีลักษณะเหมือนพันธรัฐ ทุกประเทศมีเอกราชอธิปไตยแล้วรวมกันและ
มีอำ�นาจ คือ มีรัฐสภาอียู สมัชชาอียู ที่ออกกฎต่างๆ มีลักษณะเป็น Inter
government organization อันนี้ผมคิดว่าประเทศอื่นๆ ทำ�ไม่ได้ ไม่เฉพาะ
อาเซียน แต่กลุ่มประเทศอื่นก็ทำ�ไม่ได้
เมือ่ เรากลับไปดูประวัตศิ าสตร์จงึ รูว้ า่ ทำ�ไมยุโรปถึงทำ�ได้ ในช่วงทีย่ คุ
ศักดินา (Feudal) หมดไป มันเกิดยุคฟืน้ ฟูศลิ ปวิทยาการ (Renaissance) ซึง่
สร้างภูมปิ ญ
ั ญาใหม่ขนึ้ มา การค้า การติดต่อต่างๆ เริม่ จากตรงนี้ ถ้าถามว่าทำ�ไม
ตลาดร่วมอย่างยุโรปเมื่อเกิดมาแล้วอยู่มาได้คงทนมีพัฒนามากมาย คิดว่ามี
ปัจจัยหลัก 2 อย่างคือ สงครามและการค้าไปคู่กัน
ที่น่าสนใจคือ ในช่วงยุคศักดินากำ�ลังจะหมดไปได้เกิดระบบการทูต
เหล่ากษัตริยพ์ บว่าการทูตจะช่วยให้สามารถรบชนะได้และสามารถทำ�การค้าได้
ด้วย ซึง่ นโยบายการทูตคือกลไกทีย่ โุ รปใช้ในการค่อยๆ รวมกลุม่ แม้จะไม่ได้
ตั้งใจโดยตรงก็ตาม
การใช้นโยบายทางการทูตของราชวงศ์ที่ได้ผลคือ การแต่งงานกับ
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ราชวงศ์อื่นเพื่อผนวกทรัพย์สินและรัฐต่างๆ เข้ามาได้ด้วย การแต่งงานคือ
เครือ่ งมือสำ�คัญทีส่ ดุ ในการสร้างนโยบายทางการทูต ขณะทีเ่ อเชียตะวันออก
เฉียงใต้ไม่เคย “ดอง” กันถึงขนาดนี้ การจะทำ�เช่นนีไ้ ด้จะต้องมีกลไกอืน่ รองรับ
ด้วยเช่น พวกพ่อค้าและความเชื่อทางศาสนา ซึ่งในตอนนั้นมีคริสตจักรอยู่
สันตะปาปาโดยฐานะตำ�แหน่งเหนือกว่ากษัตริย์ทั้งหมด แต่สำ�หรับในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปจะนับถือพุทธศาสนา ยอมรับระบบจักรพรรดิ
ราช ไม่มีใครยอมใครจนกว่าจะไปตีเขาได้ เช่น สยามกับพม่า หรือถ้าไป
ทางภาคพื้นทะเลก็เป็นอิสลามกันหมด
สิง่ ทีท่ �ำ ให้ความเป็นยุโรปเกิดขึน้ มาจากปัจจัยหลายอย่าง แต่ประเด็นที่
ทำ�ให้ความเชือ่ ประเพณีทางศาสนากลายเป็นเรือ่ งทางโลก (secularization)
บางคนแปลว่า คือการทำ�ให้ศาสนากับเรือ่ งทางโลก (ฝ่ายฆราวาส) มีเส้นแบ่งที่
ชัดเจน
ผลที่ออกมาคือทางโลกหรือฝ่ายฆราวาสได้รับชัยชนะ ซึ่งทางโลก
ไม่ใช่ได้แค่อำ�นาจ แต่ได้ “ภูมิปัญญา” ดังนั้นความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่
จะนำ�มาใช้ในการจัดการระบบราชการ ระบบปกครองและสร้างรัฐประชาชาติ
ใหม่ ถ้าไม่มีภูมิปัญญานี้รองรับอยู่ จะไม่มีพลังที่จะสร้างจินตนาการต่อไป
ถ้าดูเงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอียูหรือเป็นสมาชิกต่อไปได้นั้น
ประเทศนั้นต้องมีอุดมการณ์ประชาธิปไตย ต้องเป็นเสรีนิยม (liberalism)
ขณะทีอ่ าเซียนไม่มอี ดุ มการณ์ทางการเมืองทีพ่ ดู กันรูเ้ รือ่ ง บางเรือ่ งถ้าจะประชุม
ให้ตดั ออกไปเลยหรือไปพูดกันนอกห้องลับหลัง ในขณะทีอ่ ยี มู อี ดุ มการณ์ทาง
ประชาธิปไตย เสรีภาพ ความเท่าเทียมกัน ความเสมอภาค คือความเป็น
มนุษย์ (humanism) พูดกี่ครั้งๆ คนต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
อีกประการที่ทำ�ให้อียูเดินต่อไปอย่างมีพลวัตสูง คือการสร้างชนชั้น
กลางหรือพวกกระฎุมพี ซึ่งถ้ามีแต่กษัตริย์ ขุนนาง ข้าราชการและชาวนา
หรือมีแต่ชนชัน้ กลางทีไ่ ม่มพ
ี ลังทางการเมือง ก็จะไปไม่รอด เพราะกลุม่ พวกนี้
เกิดขึ้นมาเพื่อต่อรองทางการค้า ทางการเมือง

อดิศักดิ์ :

ในมุมมองอาจารย์จาริต ติงศภัทิย์ ณ ปัจจุบันอียูเป็นอย่างไร
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จาริต ติงศภัทิย์ :

สิ่งที่ทำ�ให้ยุโรปมารวมกันคือสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเกิดความเสีย
หายมากมาย และความเป็นสหภาพยุโรปก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ทุกคนมีอยู่ร่วมกัน
ทุกประเทศจะมีกลุม่ หนึง่ ทีช่ อบยุโรป และอีกกลุม่ ทีไ่ ม่ชอบยุโรป อย่างอังกฤษ
ที่อยู่ระหว่างความเป็นยุโรปกับอเมริกา อังกฤษก็เพิ่งเข้าอียูในปี 1970 กว่าๆ
หลังจากทีพ
่ ยายามหลายหน เพราะผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นสิง่ ดึงดูดให้
เข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป
สิง่ ทีท่ �ำ ให้ยโุ รปอยูก่ นั ได้เพราะเขาเริม่ จากหลักการสันติภาพ รวมกันเพือ่
ไม่ตอ้ งรบกันอีก เมือ่ รวมกันแล้วจะมี 4 อย่างทีจ่ ะต้องทำ�ให้ได้ คือ ตลาดร่วมตลาดเดียว มีเสรีภาพทางการค้า เคลื่อนย้ายสินค้า คน เงิน โดยสิ่งที่ใกล้ตัว
คนยุโรปมากที่สุดคือ เขาสามารถไปที่ไหนก็ได้ นี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่
อาเซียนไปไม่ถึง
แต่ไม่ใช่ว่าจะมีคนชอบเรื่องนี้ทุกคน เพราะเจ้าของประเทศเมื่อต้อง
ต้อนรับคนอื่นที่มาจากประเทศพัฒนาน้อยกว่า รายได้น้อยกว่าก็จะมีปัญหา
ตอนนี้ที่รายได้ต่ำ�สุดคือบัลแกเรียที่ไปหางานทำ�ที่อื่นๆ มีบางกลุ่มหาที่ไป
เพื่อใช้ระบบสวัสดิการสังคม หรือถ้าเป็นนักเรียนยุโรปสามารถไปเรียน
หนังสือที่ไหนก็ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแสดงให้เห็นว่าการรวมตัวมีผลต่อชีวิต
คนธรรมดาอย่างมาก
สำ�หรับอาเซียน คิดว่ามีโอกาสทีเ่ ปิดมากขึน้ เมือ่ เทียบกับสมัยยังไม่เป็น
AEC ที่แต่ละประเทศแยกกันอยู่ และนโยบายเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
ไทยที่มีขึ้นตามชายแดนรอบๆ ก็เป็นสิ่งที่ใช้ได้ แต่ต้องเอาจริงให้มาก
การรวมยุโรปได้ก็ด้วยหลักการเสรีภาพที่เขารับประกันให้กับชาว
ยุโรปทุกคนได้อย่างเท่าเทียมกัน เรื่องของการใช้กฎหมายที่มีการปฏิบัติที่
ไม่แตกต่างกัน รัฐบาลของแต่ละประเทศจะช่วยธุรกิจของตัวเองในลักษณะ
พิเศษไม่ได้ ถ้าไม่ปฏิบตั กิ ส็ ามารถฟ้องศาลกลางของยุโรปเป็นผูพ
้ จิ ารณา เขา
มีกลไกประเภทนี้ ถ้าอาเซียนจะมีระบบศาลกลางหรือระบบพิจารณาคำ�ร้อง
ต่างๆ ว่าขัดต่อระเบียบของอาเซียนอย่างไร ก็อาจเป็นสิ่งพอรับกันได้
กรณีน้ำ�มันปาล์มที่อาจารย์กิตติยกเป็นตัวอย่างชัดเจนว่า การที่เรา
จะรักษาผลประโยชน์ของชาติเราต้องคิดว่าทำ�ไปเพื่อใคร ถ้าน้ำ�มันปาล์ม
ของเราต้นทุนสูงผลิตแพง ขาดแคลน ถ้านำ�เข้าจากแหล่งที่ถูกกว่า ตามหลัก
เศรษฐศาสตร์เป็นสิง่ ทีค่ วรทำ� ผูใ้ ช้จะได้ประโยชน์ แต่การห้ามเพือ่ รักษาตลาด
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ให้เกษตรกรซึง่ มีอยูน่ อ้ ยกว่าเมือ่ เทียบกับผูใ้ ช้ทวั่ ไป โดยอ้างความรักชาติเป็น
เหตุผลซึ่งยังใช้กันอยู่มาก

อดิศักดิ์ :

OAS คืออะไร มีลักษณะอย่างไรในความเห็นอาจารย์เชาวฤทธิ์
เชาว์แสงรัตน์

เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ :

ในทางภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาจะประกอบด้วยอเมริกาเหนือ
ซึ่งมีแคนาดา สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก มีอเมริกากลาง ประเทศในแถบ
แคริเบียน และอเมริกาใต้
OAS เป็นตัวย่อของ The Organization of American States หรือ
องค์การรัฐอเมริกัน มีสมาชิกทั้งหมด 35 ประเทศ เป็นประเทศที่เป็นเอกราช
ในทวีปอเมริกา ซึ่งทั้งหมดเป็นสมาชิกของ OAS และมีประเทศที่ไม่ได้เป็น
เอกราชอยู่ด้วย นั่นคือ French Guiana ที่ยังเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส
ลาตินอเมริกา คือประเทศในทวีปอเมริกาที่เคยเป็นอาณานิคมของ
สเปนและโปรตุเกส นับตั้งแต่เม็กซิโกลงมา แม้ในทางภูมิศาสตร์เม็กซิโกอยู่
ในอเมริกาเหนือแต่ก็เป็นลาตินอเมริกา ไล่ลงมาคือบราซิลที่เป็นอาณานิคม
ของโปรตุเกส โดมินิกัน เปอร์โตริโก คิวบา เป็นอาณานิคมของสเปน
OAS ตัง้ ขึน้ มาในวันที่ 30 เมษายน 1948/2491 สมัยสงครามเย็น ซึง่ เป็น
ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป้าหมายคือการรวมตัวเพือ่ ต่อต้านคอมมิวนิสต์
ในทวีปอเมริกาก่อนหน้าทีจ่ ะมี OAS เคยมีแนวคิดการรวมตัวกันหลัง
จากลาตินอเมริกาได้รบั เอกราชจากสเปน โดยในปี 1826/2369 “ซีมอง โบลีวาร์”
ต้องการให้ประเทศที่ได้เอกราชในลาตินอเมริการวมตัวเป็น Federalism
แต่ไม่ประสบความสำ�เร็จ
ขณะที่ก่อนหน้านั้นในปี 1823/2366 ได้เกิดสิ่งที่เรียกว่า “Monroe
Doctrine” ที่เจมส์ มอนโร ของสหรัฐฯ ประกาศว่า อเมริกาจะทำ�หน้าที่ดูแล
ทุกประเทศในทวีปอเมริกาทั้งหมด
ในช่วงที่เป็น OAS ตั้งแต่ 1948/2491 เป็นต้นมา มีสิ่งที่น่าสนใจคือ
หนึง่ OAS ต่อต้านคอมมิวนิสต์ แม้ชว่ งแรกอเมริกาจะให้ความสำ�คัญกับยุโรป
ในการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์มากกว่า แต่สหรัฐอเมริกาก็ตอ้ งกลับมาให้ความ
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สนใจกับลาตินอเมริกาเมื่อคิวบาเปลี่ยนมาเป็นคอมมิวนิสต์ จนเกิดนโยบาย
Alliance for Progress โดย John F. Kennedy ในปี 1961/2504 และทำ�การ
พักสถานภาพคิวบาจากการเป็นสมาชิก OAS ในปี 1962/2505 โดยคิวบา
เพิง่ ถูกยกเลิกการพักสถานภาพในปี 2009/2552 แต่ควิ บายังสงวนสิทธิไม่รว่ ม
OAS เพราะมองว่าเป็นองค์กรที่สหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพล
จะเห็นว่าฉันทามติที่ OAS มีเหมือนอียคู อื เรือ่ งประชาธิปไตย ดังนัน้ เมือ่
ประเทศใดมีการรัฐประหารโดยทหารประเทศนัน้ จะถูกพักสถานภาพสมาชิก
ทันที เช่น การรัฐประหารในฮอนดูรัส ปี 2009/2552 ที่ถูกพักไป 2 ปี
นอกจาก OAS ในลาตินอเมริกามีการรวมกลุม่ ทางเศรษฐกิจมากมาย
ที่น่าสนใจคือ Mercosur และ Pacific Alliance
Mercosur ตัง้ ขึน้ ในปี 1991/2534 ประเทศหลักๆ คือ บราซิล อาร์เจนตินา
ปารากวัย อุรุกวัย เวเนซุเอลา โบลิเวีย เอกวาดอร์
ส่วน Pacific Alliance ตั้งขึ้นในปี 2011/2554 ได้แก่ โคลัมเบีย เปรู
ชิลี เม็กซิโก และประเทศที่กำ�ลังสมัครคือ ปานามา คอสตาริกา กัวเตมาลา
Mercosur เป็นกลุม่ เศรษฐกิจทีเ่ รียกว่า Look inward เพือ่ กีดกันการค้า
นอกภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่ประเทศสมาชิกค่อนข้างเอียงซ้ายและมีแนวคิดต่อ
ต้านอเมริกา กลุ่มนี้จึงไม่ค่อยมีสัมพันธ์การค้ากับใครมากนัก
Pacific Alliance มีแนวคิด Look outward เน้นเปิดประเทศด้วย
การทำ�การค้า โดยข้ามแปซิฟิกมาค้ากับเอเชีย จึงเป็นกลุ่มที่น่าจับตามอง
ส่วนกลุ่มที่น่าสนใจในเอเชียก็มี 2 กลุ่มในปัจจุบัน คือ TPP-TransPacific Partnership ที่นำ�โดยสหรัฐอเมริกา และ RCEP-Regional
Comprehensive Economic Partnership ที่นำ�โดยจีน ซึ่ง ASEAN
ก็เป็นส่วนหนึ่งของ RCEP
ลักษณะเด่นของลาตินอเมริกา 3 อย่าง อย่างแรกคือ Urbanization
ที่มีความเป็นเมืองสูงที่สุด อย่างที่ 2 คือทวีปอเมริกามีความไม่เท่าเทียมกัน
สูงทีส่ ดุ ในโลก เมือ่ ประกอบกันจึงเกิด urban poor ลาตินอเมริกาเป็นภูมภิ าค
ทีค่ นจนอยูใ่ นเมือง ซึง่ เป็นฐานเสียงให้นกั การเมืองทีม่ นี โยบายเศรษฐกิจแบบ
ประชานิยมเห็นว่าใครคือคนที่เขาต้องการคะแนนเสียง เขาไม่ได้ต้องการ
คะแนนเสียงจากเกษตรกรในชนบท อย่างที่ 3 เรื่องประชาธิปไตย จากการ
สำ�รวจของ The Economist Intelligence Unit Democracy Index Map
for 2014/2557 จะเห็นว่าลาตินอเมริกามีสีเขียวทั้งหมด ยกเว้นคิวบา
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ด้านการพัฒนาประชาธิปไตยจะเห็นได้วา่ ตัง้ แต่ปี 1990/2533 เป็นต้น
มา ประชาธิปไตยเป็นสิง่ ทีล่ าตินอเมริกาเหมือนกับอียไู ปเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบนั
ลาตินอเมริกาเรียกว่า Democratic Consolidation คือกลายเป็นเรื่องหลัก
ไปแล้ว
จากการสำ�รวจความคิดเห็นประชาชนชาวลาตินอเมริกาส่วนใหญ่
สนับสนุนแนวคิดประชาธิปไตยว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในทุกรูปแบบของการเมือง
การปกครอง โดยมีเวเนซุเอลาและอาร์เจนตินาอยู่ในระดับสูงสุด สิ่งน่าสนใจ
คือทั้งสองประเทศต่างเคยใช้นโยบายแบบประชานิยมทางด้านเศรษฐกิจมา
ก่อน นัน่ เพราะเสียงส่วนใหญ่คอื urban poor ซึง่ เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

อดิศักดิ์ :

ลำ�ดับต่อไป ดร. การดี เลียวไพโรจน์จะเล่าให้ฟังว่า ASEAN จะมี
แนวโน้มอย่างไรในอนาคต

การดี เลียวไพโรจน์ :

เราทำ�งานวิจยั มาก่อนหน้านีท้ เี่ กีย่ วข้องกับ ASCC-ASEAN SocioCultural Community ได้เก็บข้อมูลกับเยาวชนอาเซียน
ประเด็นแรกดูเรือ่ งความรูส้ กึ ของเยาวชนถึงความเป็นพลเมืองไทยมาก
ทีส่ ดุ รองลงมา คือการเป็นพลเมืองเอเชีย ส่วนความเป็นพลเมืองอาเซียนอยู่
ในลำ�ดับสุดท้าย นั่นคือการสำ�รวจเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว แต่วันนี้ความรับรู้
ถึงการเป็นพลเมืองอาเซียนมีมากยิ่งขึ้น
เมือ่ มองย้อนกลับไปพบว่าเยาวชนจาก สปป. ลาว กัมพูชาและเวียดนาม
มีความตื่นตัวเรื่องของอาเซียน สำ�หรับไทยในปีที่ผ่านมา จากการสำ�รวจพบ
ว่า 51% มีความคุน้ เคยกับ ASEAN แต่เมือ่ ผ่านมาไม่ถงึ 1 ปี มี 81% ทีเ่ ข้าใจ
เกี่ยวกับ ASEAN มากขึ้น
งานวิจัยที่ได้ร่วมทำ�กับสำ�นักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(United Nation Development Programme หรือ UNDP) เมือ่ 2 ปีทแี่ ล้ว
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ
กลุม่ แรกเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามพร้อมจะเติบโตไปเป็น global citizen คือ
ได้รับการศึกษาในระดับนานาชาติเป็นอย่างดี
กลุ่มที่ 2 คือกลุ่ม don’t know don’t care mindset ซึ่งแลดูมีโอกาส

12 ASEAN กับ EU/OAS: ความเหมือนและความต่างฯ

ได้เรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยดีๆ แต่ไม่สนใจอะไรเลย จึงเป็นกลุม่ ทีน่ า่ กังวล
กลุม่ ที่ 3 คือกลุม่ ทีอ่ ยูต่ ามชายขอบ แม้ดวู า่ เขาจะไม่คอ่ ยเข้าถึงโอกาส
แต่ถา้ ดูความพร้อม ความเข้าใจ ความคุน้ เคยเกีย่ วกับอาเซียน เขามีมากกว่า
เมื่อสัมภาษณ์เด็กๆ ในกลุ่มอียู เราจะได้รับคำ�ตอบในเชิงของการ
อยู่ร่วมกันมากกว่าความรู้สึกว่าต้องแข่งขันกัน ต่างจากอาเซียนที่ผู้ใหญ่มัก
ตั้งคำ�ถามให้กับเด็กว่า จะแข่งกับประเทศอื่นได้หรือไม่ แทนที่จะถามว่าเรา
สามารถจะไปสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ได้อย่างไร
ย้อนกลับไปเมื่อ 50 ปี เรารวมตัวกันเพราะความกลัวมากกว่าการมี
ความหวังร่วมกัน ซึ่งความหวังมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเราเห็นโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคมมากยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ 2 ที่เราเจอคือ อาเซียนยังแข่งขันในมิติเดียวกัน แทนที่จะ
มองในมิติของความร่วมมือ
ประเด็นที่ 3 คือผูน้ �ำ ของอาเซียนมีการเปลีย่ นแปลงบ่อย โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย แต่หลายประเทศในอาเซียนก็ก�ำ ลังดูมคี วามมัน่ คงมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ประเด็นที่ 4 คือเรือ่ งของภาษา เราได้ท�ำ การสำ�รวจกับเยาวชนอาเซียน
อายุ 18-30 ปี 5,400 คนใน 10 ประเทศอาเซียน พบว่า 4 ใน 10 คนของเด็ก
อาเซียนบอกว่าปัญหาของเขาคือภาษาอังกฤษ สำ�หรับเด็กไทยแล้วไม่น่า
แปลกใจ แต่สำ�หรับเด็กมาเลเซียเองก็รู้สึกกังวลในเรื่องภาษาอังกฤษเช่นกัน
ประเด็นที่ 5 คือเรื่องคอร์รัปชันที่ซับซ้อนมากขึ้นทุกวัน และ
ประเด็นสุดท้ายคือ อาเซียนอยูร่ ะหว่างแรงดึงของสหรัฐอเมริกากับจีน
ถ้าพูดถึงแนวโน้มต่างๆ แน่นอนว่าเป็นเรือ่ ง urbanization, เรือ่ งวีซา
ที่ยังไม่สะดวกสำ�หรับประชากรนอกอาเซียน เราเริ่มเห็น ASEAN oversea
เริ่มกลับมา ซึ่งถือเป็นมุมบวกที่เขาจะนำ� mindset แบบตะวันตกกลับมา
พัฒนาอาเซียน

อดิศักดิ์ :

หลักการสำ�คัญของอาเซียนคือ การไม่แทรกแซงกิจการภายในของ
แต่ละประเทศ วิทยากรแต่ละท่านมีความเห็นอย่างไรต่อประเด็นนี้

กิตติ :

คิดว่าเป็นประโยชน์ในช่วงแรกของการก่อตัง้ ซึง่ ชาติอาเซียนยังไม่คอ่ ย
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ไว้วางใจกัน แต่พอผ่านมา 50 ปีแล้วถ้าจะยังมา non-interference น่าจะไม่ได้
ผลแล้ว คือถ้าเราจะรวมตัวกันก็ต้องสามารถชี้แนะหรือกดดันอะไรกันได้บ้าง
อาเซียนจะต้องปรับตัวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่เช่นนั้นอาเซียนก็จะ
สูญเสียความหมายของการดำ�รงอยู่ของอาเซียนมากขึ้นทุกที

ธเนศ :

อาเซียนเป็นไปตามมรดกที่ได้รบั มาทางประวัติศาสตร์อย่างยาวนาน
ของสุวรรณภูมิ จนดูเหมือนกลายเป็นจุดแข็งของแต่ละประเทศ ถ้าจะทำ�แบบอียู
มันจะกลายเป็นการทำ�ให้สวุ รรณภูมอิ ยูไ่ ม่ได้ ทัง้ ด้านศาสนาและการประกอบ
อาชีพในอาเซียนที่ยังไม่ได้มีการบริหารจัดการได้แบบอียู จึงทำ�ให้คนนำ�
ไปสร้าง Speech ว่าอาเซียนจะต้องไม่แทรกแซงกัน

สามเสาหลักอาเซียน :
APSC-AEC-ASCC

สมฤทธิ์ ลือชัย*

ประภัสสร์ เทพชาตรี**

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี***

ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ ****

* นักวิชาการอิสระด้านอุษาคเนย์ศึกษา
** รองศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำ�คณะรัฐศาสตร์ และผูอ้ �ำ นวยการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
** บรรณาธิการอาวุโสข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ เดอะ เนชั่น
**** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร., ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
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สมฤทธิ์ ลือชัย (ผู้ดำ�เนินรายการ) :

สวัสดีครับ หัวข้อ “สามเสาหลักอาเซียน” จะมีผู้พูด 3 ท่านซึ่งจะพูด
ไปตามลำ�ดับ
ท่านแรก รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ เทพชาตรี ท่านจบปริญญาตรี
จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัย
โอไฮโอ ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันดำ�รง
ตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่านที่สอง คุณสุภลักษณ์ กาญจนขุนดี จบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าวอาวุโสของหนังสือพิมพ์เนชั่น
ท่านที่สาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
อดีตประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตรองผูอ้ ำ�นวยการฝ่าย
วิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ปัจจุบนั เป็นประธานหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
และรองคณบดีฝา่ ยวิชาการ วิทยาลัยบริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต

ประภัสสร์ เทพชาตรี :

ผมจะพูดถึง 3 เสาหลักของอาเซียน และผลกระทบที่จะเกิดต่อ
ประเทศไทย และสุดท้ายเราควรมียุทธศาสตร์ในการรองรับอย่างไร
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เราจะทราบทีม่ าทีไ่ ปของอาเซียนว่าคืออะไร ก็ตอ่ เมือ่ เอาสามประชาคม
ย่อย (เสาหลัก) มารวมกันเสียก่อน ประชาคมแรกคือ ประชาคมการเมืองและ
ความมัน่ คง (ASEAN Political-Security Community ตัวย่อคือ APSC)
มี 3 ประเด็นใหญ่ๆ คือ
- การพัฒนาความร่วมมือด้านการเมือง ซึง่ หัวใจคือเรือ่ งสิทธิมนุษยชน
- กลไกป้องกันและแก้ไขความขัดแย้ง
- สร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือการจัดการกับภัยพิบัติและ
การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะฉุกเฉิน อาทิ การก่อการร้าย
ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ เป็นต้น
เดิมปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องเฉพาะของแต่ละชาติ เมื่อเป็นประชาคม
อาเซียนแล้วปัญหาเหล่านีก้ จ็ ะกลายเป็นปัญหาร่วมกันของสมาชิกทัง้ 10 ชาติ
ประชาคมที่สองคือ ประชาคมเศรษฐกิจ (ASEAN Economic
Community ตัวย่อคือ AEC) ซึ่งเป็นประเด็นที่คนสนใจมากที่สุดและมี
ผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากจะเกิดการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว
ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายเสรีใน 5 ด้านคือ สินค้า บริการ การลงทุน เงิน
ทุน แรงงานฝีมอื อีกประเด็นคือการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน (infrastructure)
ซึง่ จะกระทบต่อไทยมากๆ โดยเฉพาะการเชือ่ มโยงถนนของ 7 ชาติสมาชิกที่
อยูบ่ นภาคพืน้ แผ่นดินใหญ่ (mainland) ซึง่ ทุกสายต้องพาดผ่านประเทศไทย
เช่น สาย East-West economic corridor ที่เชื่อมระหว่างพม่า ไทย สปป.
ลาวและเวียดนาม หรืออีกสายคือจากทวาย มากรุงเทพฯ พนมเปญไป
โฮจิมนิ ห์ซติ ี้ ส่วนสายเหนือ-ใต้ทมี่ าจากจีนลงไปถึงสิงคโปร์กต็ อ้ งผ่านไทย ดัง
นัน้ เมือ่ เร็วๆ นีร้ ฐั บาลได้อนุมตั งิ บประมาณ 2 ล้านล้านบาทเพือ่ เชือ่ มเครือข่าย
เหล่านี้ ด้วยเหตุที่จะทำ�ให้ไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน
ประชาคมทีส่ ามคือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN SocioCultural Communuty ตัวย่อคือ ASCC) แยกเป็นการพัฒนามนุษย์ดา้ นการ
ศึกษา การคุม้ ครองและสวัสดิการสังคม ความยุติธรรมและสิทธิผู้ด้อยโอกาส
ส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างอัตลักษณ์อาเซียน
โจทย์ต่อไปคือแล้วประชาคมอาเซียนจะมีผลกระทบต่อไทยอย่างไร?
ทั้งทางบวกและทางลบ และไทยจะเตรียมรับมืออย่างไร?
ถ้ามองผลกระทบทางด้านการเมืองและความมัน่ คง จะเห็นว่าทางบวกนัน้
ไทยและเพือ่ นบ้านจะมีความร่วมมือกันมากขึน้ แต่ผลเสียดูจะเกิดจากประชาคม
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เศรษฐกิจมากกว่า เนื่องจากการเคลื่อนย้ายเสรีใน 5 ประการที่กล่าวมาแล้ว
นั้นจะทำ�ให้เกิดผลเสียตามมาคือการก่อการร้าย แรงงานเถื่อน อาชญากรรม
ข้ามชาติ การค้ามนุษย์และปัญหายาเสพติด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นโอกาสให้กับคนที่ผลิตสินค้าหรือ
บริการที่ได้เปรียบและมีความพร้อม และด้วยเหตุที่ไทยเป็นศูนย์กลางของ
อาเซียน ไทยอาศัยศักยภาพนี้ทำ�ให้ไทยกลายเป็น hub ในด้านต่างๆ เช่น
โลจิสติกส์ การค้า บริการ การท่องเที่ยว ส่วนคนที่จะไม่ได้ประโยชน์คือคน
ที่ผลิตสินค้าและบริการที่เสียเปรียบและไม่พร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า
เกษตรอย่างเช่น ข้าว ยางพารา กาแฟ ซึ่งต้นทุนเราสูง ทำ�ให้เราสู้ราคากับ
เพื่อนบ้านไม่ได้ อีกประการคือพวก SMEs โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดเล็ก
และขนาดจิ๋วจะสู้เขาไม่ได้เพราะขาดความรู้และความพร้อมในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ในการรองรับของไทยนั้นเราควรมีวิสัยทัศน์หรือกำ�หนด
เป้าหมายใหญ่ว่าเราจะต้องเป็น hub ในด้านต่างๆ ให้ได้ นั้นหมายความว่า
เราต้องเตรียมคนให้พร้อมเพื่อการเป็น professional และ international
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เรือ่ งทักษะภาษาอังกฤษและเปลีย่ นทัศนคติทมี่ ตี อ่ ประเทศ
เพื่อนบ้าน

สมฤทธิ์ :

ขอบคุณครับอาจารย์ประภัสสร์ เมืองไทยดูเหมือนจะก้าวหน้ากว่า
เพื่อนบ้านในหลายๆ ด้าน แต่ท่านเชื่อไหมว่าการข้ามแดนของไทยยังต้อง
กรอกเอกสารและผ่านขั้นตอนแบบเดิมๆ ในขณะที่ สปป. ลาวกับเวียดนาม
นัน้ เขาให้เจ้าหน้าทีท่ งั้ สองชาติมานัง่ ในทีเ่ ดียวกัน ช่วยให้การผ่านแดนสัน้ และ
เร็ว เรื่องนี้ดูไทยจะตามไม่ทันเพื่อนบ้าน อันดับต่อไปของเชิญคุณสุภลักษณ์

สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี :

เรื่องที่อาจารย์สมฤทธิ์พูดนั้นน่าสนใจมาก เป็นความคิดที่มีมาเมื่อ
15 ปีก่อน ที่ต้องการให้การข้ามแดนมีจุดบริการแบบ One Stop Service
ผู้เสนอคือไทยเราเอง แต่ทุกวันนี้เหลือ 2 ชาติที่ยังทำ�ไม่ได้คือไทยกับพม่า
ผมเชื่อว่าพม่าน่าจะพร้อมก่อนไทย
ประเด็นทีผ่ มจะพูดคือเรือ่ งทางด้านการเมือง ไทยเราเห่อกับประชาคม
อาเซียนมากๆ ราวกับว่าเมือ่ พ้นปี 2015/2558ไปแล้วจะเกิดสิง่ ใหม่ๆ มากมาย
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แต่เชื่อเถิดครับว่าไม่จริงหรอก คำ�ว่า Community ที่อาเซียนอยากเป็นนั้น
เกิดเมื่อราวปี 1992/2535 นี้เอง ก่อนนั้นเป็นการรวมตัวเฉพาะกิจ (ad hoc)
เพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ ความเป็นประชาคมนี้ก็เดินตามรอยของประชาคม
ยุโรปนั้นเอง อาเซียนจึงเปลี่ยนจาก ac hoc เป็นองค์กรระหว่างประเทศมี
เป้าหมายเพื่อร่วมมือกันทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเมื่อเกิด
การรวมตัวแล้ว หลายเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้แล้ว เช่น เรื่องการเดิน
ทาง เราสามารถกินข้าวเช้าทีส่ ะหวันนะเขต กลางวันทีล่ าวบาวและอาหารค่�ำ
ที่เว้ได้ นี้เป็นผลมาจาก connectivity ของอาเซียนนั่นเอง โดยสรุปอาเซียน
ต้องการเป็น Legal-based organization, Economic integration, Physical
connectivity, และท้ายสุดคือการเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Peopleoriented organization) ซึ่งจะเป็นอย่างไรยังสงสัยอยู่
ถ้าพิจารณาเป้าหมายของอาเซียนซึ่งดูจะเป็นการโอ้อวด (rhetoric)
เสียมากกว่า อาเซียนเชือ่ ว่าเมือ่ เราเป็นประชาคมแล้ว เราจะกลายเป็นตลาดที่
ใหญ่เพราะมีประชากรถึง 625 ล้านคน มีจดี พ
ี เี ท่ากับ 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
เป็นกลุม่ เศรษฐกิจทีใ่ หญ่เป็นอันดับ 7 ของโลก และจะกลายเป็นอันดับ 4 เมือ่
สิน้ ปี 2050/2593 ทีส่ �ำ คัญจะมีอ�ำ นาจต่อรองสูงต่อประชาคมโลก ซึง่ เชือ่ ว่าสิง่ ที่
กล่าวมานี้หลายอย่างยังไม่เกิดและหลายอย่างคงไม่เป็นอย่างที่อ้าง
อาเซียนในแง่ของผมคิดว่าเป็นเรื่องของพวกชนชั้นนำ� (elite) เป็น
เรือ่ งเฉพาะกลุม่ ทีเ่ น้นเรือ่ งเศรษฐกิจ เอาเข้าจริงสมาชิกอาเซียนค้าขายกันเอง
มีแค่ 25% กับมูลค่าทีอ่ าเซียนค้ากับโลก ดังนัน้ ผูท้ ไี่ ด้ประโยชน์จริงๆ คือพวก
ชนชั้นนำ�ที่มีศักยภาพในการค้าข้ามแดน ส่วนพวกวิสาหกิจขนาดเล็กขนาด
จิ๋วก็ไปไม่รอด
ประชาคมทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนัน้ ไม่นา่ ทำ� เพราะบางประเทศ
ไม่มีเจ้าหน้าที่ทำ�งานด้านนี้ ต้องเอาไปฝากไว้ที่กระทรวงต่างประเทศ ส่วนที่
จะเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางนั้นก็เป็นไปไม่ได้ แค่การจัด people forum
ที่ไปร่วมกับการประชุมสุดยอดผู้นำ�อาเซียน ก็ถูกไล่ออกทุกปี อาเซียน
ต้องการมีบทบาทในการเมืองโลก เช่นเสนอตัวเพื่อแก้ปัญหาเกาหลีเหนือ
หรือปาเลสไตน์ แต่ปัญหาของตัวเองหรือของสมาชิกอาเซียนเองกลับแก้ไม่
ได้ สิ่งเหล่านี้ได้ทดสอบแล้วว่าอาเซียนเองไม่มีน้ำ�ยา ส่วนมากตั้งเป้าไว้หรูๆ
แต่ทำ�ไม่ได้มากกว่าที่ทำ�ได้ ไม่ว่าจะเป็น
- Strengthen democracy
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- Enhance good governance and rule of law
- Promote and protect human rights
- Build up peaceful region
- Inter-state solidarity
แม้ในวิสัยทัศน์ของอาเซียนใน 10 ปีข้างหน้าก็ระบุไว้ชัดว่าจะเอา
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (people oriented) ซึ่งที่ผ่านมายังทำ�ไม่สำ�เร็จแต่
จะพยายามทำ�ต่อไป เหตุที่อาเซียนยังไม่บรรลุผลในหลายๆ ด้าน เพราะเหตุ
ว่าบรรดาสมาชิกยังเป็นหุ้นส่วนที่ไม่เต็มร้อย เป็นแบบกล้าๆ กลัวๆ ยิ่งกว่า
นั้นในปัจจุบันอาเซียนได้กลายมาเป็นจุดยุทธศาสตร์ของมหาอำ�นาจอย่าง
สหรัฐอเมริกาและจีนที่ขยายอิทธิพลเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆ สิ่งที่อาเซียนต้อง
ทำ�คือการรักษาดุลอำ�นาจนี้ให้ได้

สมฤทธิ์ :

ขอบคุณครับคุณสุภลักษณ์ ฟังอาจารย์ประภัสสร์แล้วดูมีหวังเหมือน
ดูหนังเรื่อง The Sound of Music แต่พอมาฟังคุณสุภลักษณ์แล้วเหมือน
ดูหนังเรื่อง Gone with the Wind อาเซียนเป็นแค่ “วิมานลอย” อันดับ
ต่อไปขอเชิญอาจารย์ธำ�รงศักดิ์

ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ :

อาเซียนเป็นเสมือนหนึ่งของความฝัน ที่หวังว่าจะเป็นจริงในอนาคต
เหมือนการกินไข่ของเราในโลกปัจจุบัน ประเทศที่กินไข่มากที่สุดของเอเชีย
คือ ญีป่ นุ่ สิงคโปร์ อัตรา 360 ฟองต่อคนต่อปี ในขณะทีไ่ ทยบริโภค 160 ฟอง
ต่อคนต่อปี และมีแผนที่จะเพิ่มเป็น 300 ฟองต่อคนต่อปี
ก่อนนั้นคนญี่ปุ่นตัวเล็ก หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหรัฐอเมริกาได้
เข้าไปส่งเสริมให้คนญี่ปุ่นกินไข่ นี้เป็นเหตุให้คนญี่ปุ่นนั้นตัวสูงใหญ่ขึ้น นี้คือ
หนึง่ ในความฝันทีเ่ ป็นจริง ซึง่ ก็คล้ายอาเซียนทีม่ ฝี นั และหวังว่าจะเป็นจริงสักวัน
อาเซียนจากเดิมมีสมาชิกแค่ 5 ประเทศปัจจุบนั มี 10 ประเทศ แม้จะมีอปุ สรรค
หลายด้านแต่ก็ถือว่าอาเซียนได้ก้าวหน้ามาเรื่อยๆ
อาเซียนเริม่ ในปี 1967/2510 ช่วงแรกอาเซียนอยูก่ บั ปัญหาเรือ่ งการเมือง
และความมัน่ คง อันเป็นผลมาจากการกลัวภัยคอมมิวนิสต์ พอสิน้ สงครามเย็น
ในปี 1990/2533 กระแสโลกก็เปลีย่ นจากการรบเป็นการค้า อาเซียนก็หนั เป้า
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มาสู่เรื่องความมั่งคั่งไม่ใช่ความมั่นคงอย่างเดิม
ความมั่งคั่งจะเกิดขึ้นได้จาก 2 ปัจจัย คือ ระบบการเมืองต้องเป็น
ประชาธิปไตยและต้องไม่อยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วคือต้องเปิดประเทศ ดูอย่างจีนยุค
เติง้ เสีย่ วผิงทีท่ า่ นให้นโยบายว่าจีนต้อง reform and open คือปฏิรปู และเปิด
ประเทศ ด้วยเหตุนี้จีนจึงกลายมาเป็นประเทศที่มั่งคั่งอย่างที่เห็นในปัจจุบัน
ภาพเกาหลีเหนือยามค่�ำ คืนจะเห็นแสงไฟสว่างเฉพาะตัวเมืองเปียงยาง
ส่วนเมืองอืน่ ๆ นัน้ มืดมิด ในขณะทีเ่ กาหลีใต้นนั้ มีแสงสว่างเจิดจ้าทัว่ ทัง้ ประเทศ
นีก่ เ็ ป็นตัวชีว้ ดั ความมัง่ คัง่ อย่างหนึง่ ว่าถ้าเลือกระบบการปกครองทีผ่ ดิ ไม่เป็น
ประชาธิปไตยแล้วจะหวังความมัง่ คัง่ ได้ยาก ไม่เชือ่ ดูอย่างพม่าก็แล้วกัน จาก
ที่ปดิ ประเทศมานานในทีส่ ุดก็ต้องเปิดประเทศและเป็นประชาธิปไตยในที่สดุ
กล่าวได้ว่าระบบการเมืองนั่นแหละที่จะเป็นปัจจัยให้เกิดความมั่งคั่ง
ดูภาพกรุงเทพฯ และปริมณฑลในยามค่ำ�คืนที่มีแสงไฟสว่างจ้า เป็น
ปริมาณแสงไฟ 73% ของการใช้ไฟทัง้ ประเทศ นัน่ แสดงว่าทีน่ มี่ คี วามมัง่ คัง่ แต่
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ความมัง่ คัง่ กระจุกตัวอยูแ่ ต่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ไม่กระจายไปสูต่ า่ งจังหวัด
นี่เป็นปัญหาที่ไทยควรตระหนัก
มาดูวา่ ไทยเราอยูใ่ นอันดับทีเ่ ท่าไรในเวทีอาเซียนและเวทีโลก ดูได้จาก
การเป็นสมาชิกประเภทไม่ถาวรของคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ
มาเลเซียเป็นมาแล้ว 4 ครั้ง ฟิลิปปินส์เป็นมาแล้ว 3 ครั้ง สิงคโปร์ เวียดนาม
และไทยเป็นมาแล้ว 1 ครั้ง ไทยเคยเป็นเมื่อ 30 ปีก่อน นั่นแสดงว่าไทยเรา
ขาดหายไปจากเวทีโลกนานถึง 30 ปีมาแล้ว
สิงคโปร์มีคำ�ขวัญว่า “เดินหน้า สิงคโปร์” (Onward Singapore)
ในรอบ 50 ปีที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง มีนายก
รัฐมนตรีมาแล้ว 3 คน ประชาชนมีรายได้ตอ่ หัวต่อปีคอื 56,319 ดอลลาร์สหรัฐ
มาเลเซียมีเอกราชมาแล้ว 58 ปี มีคำ�ขวัญคือ “เอกภาพคือความ
แข็งแกร่ง” (Unity is Strength) ประชากรมีรายได้ต่อหัวต่อปี 12,127
ดอลลาร์สหรัฐ
ไทย มีค�ำ ขวัญคือ “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย”์ ประชากรมีรายได้ตอ่
หัวต่อปี คือ 5,771 ดอลลาร์สหรัฐ เหตุกเ็ พราะว่าในรอบ 50 ปีมานีไ้ ทยมีนายก
รัฐมนตรี 20 คน นายกรัฐมนตรี 8 คนมาจากการยึดอำ�นาจและอยูใ่ นตำ�แหน่ง
นานถึง 26 ปี กล่าวได้ว่าครึ่งหนึ่งของเวลาที่ผ่านมาไทยไม่ได้ปกครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตย นี่คือปัญหาสำ�คัญที่มีผลให้คนไทยมีรายได้น้อยกว่า
มาเลเซียและสิงคโปร์ อาเซียนจะมีวิสัยทัศน์อย่างไรก็ตามปัจจัยสำ�คัญต่อ
ความมั่งคั่งของประเทศสมาชิกคือการเป็นประชาธิปไตย

ประวัติศาสตร์บาดแผลในอาเซียน
กับปัญหาเขตแดนรัฐชาติ

มรกตวงศ์ ภูมิพลับ*

พวงทอง ภัครพันธุ์**

สายพิน แก้วงามประเสริฐ

สุเจน กรรพฤทธิ์***

ธนนท์รัฐ นาคทั่ง****

อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ*****

* อาจารย์ประจำ�คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
** รองศาสตราจารย์ ดร., พวงทอง ภัครพันธุ์ อาจารย์ประจำ�ภาควิชา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*** หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียน
โพธาวัฒนาเสนี อ. โพธาราม จ. ราชบุรี
**** นักเขียนประจำ�กองบรรณาธิการนิตยสารสารคดี
***** อาจารย์ประจำ�คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตจันทบุรี
****** อาจารย์ประจำ�หลักสูตรไทยศึกษา วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
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มรกตวงศ์ ภูมิพลับ (ดำ�เนินรายการ) :

สวัสดีคะ่ ดิฉนั มรกตวงศ์ ภูมพ
ิ ลับ อาจารย์ประจำ�โครงการเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำ�หน้าที่เป็น
ผู้ดำ�เนินรายการหัวข้อนี้
ประเด็นปัญหาเรือ่ งประวัตศิ าสตร์บาดแผลและปัญหาเขตแดนรัฐชาติ
เป็นเรือ่ งใหญ่ทยี่ งั ลักลัน่ อยูใ่ นภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะความขัด
แย้งทีฝ่ งั รากลึกเหล่านีส้ ามารถเป็นชนวนเหตุปะทุขนึ้ มาเป็นข้อพิพาทระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้ทุกเมื่อ เพราะรัฐสมาชิกอาเซียนทุกรัฐต่างก็ปลูก
ฝังความเป็นชาตินิยมอย่างไม่ลดละ แม้ปัจจุบันเรากำ�ลังกระตุ้นสำ�นึกความ
เป็นภูมิภาคนิยมหรืออาเซียนภิวัตน์แต่ก็ไม่ได้ทำ�ให้มรดกของลัทธิชาตินิยม
ลดลง ที่น่าสนใจคือในอาเซียนเองมีประวัติศาสตร์กรณีพิพาทเฉพาะเรื่อง
เขตแดนมามากกว่า 30 กรณี จึงทำ�ให้เราต้องเชิญวิทยากรซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ทัง้ เรือ่ งประวัตศิ าสตร์บาดแผลและปัญหาเขตแดนรัฐชาติมาแลกเปลีย่ นในวันนี้
หัวข้อนีม้ วี ทิ ยากร 5 ท่าน ซึง่ จะแนะนำ�ตามลำ�ดับทีแ่ ต่ละท่านจะนำ�เสนอ
ท่านแรก รองศาสตราจารย์ ดร. พวงทอง ภัครพันธุ์ อาจารย์ประจำ�
ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาอย่างแท้จริง
ท่านที่สอง อาจารย์สายพิน แก้วงามประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มสาระ
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สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อำ�เภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี ผูเ้ คยทำ�วิทยานิพนธ์ทโี่ ด่งดังมาก คือ เรือ่ งการเมืองในอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี
ท่านที่สาม สุเจน กรรพฤทธิ์ เป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคดี
เขียนบทความมากมายเกี่ยวกับผู้นำ�ในภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ท่านที่สี่ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง อาจารย์ประจำ�คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ท่านทีห่ า้ อาจารย์อคั รพงษ์ ค่�ำ คูณ อาจารย์ประจำ�หลักสูตรไทยศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

พวงทอง ภวัครพันธุ์ :

ก่อนอืน่ ขอเริม่ จากการทำ�ความเข้าใจเรือ่ งประวัตศิ าสตร์บาทแผลก่อน
ซึง่ ผูท้ นี่ �ำ เอามาใช้แรกๆ คือ อาจารย์ธงชัย วินจิ จะกูล ทีเ่ อามาใช้ในการพูดถึง
รำ�ลึกการครบรอบเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 1976/2519 เรามักจะเข้าใจว่าเหตุการณ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับความรุนแรงนัน้ เป็นประวัตศิ าสตร์บาดแผล แต่ไม่จ�ำ เป็นเสมอไป
ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงทัง้ หลายจะเป็นประวัตศิ าสตร์บาดแผล เช่น เหตุการณ์
14 ตุลาคม 1973/2516 ที่เราก็ได้มีการเฉลิมฉลองชัยชนะของประชาชน และ
มีประวัติศาสตร์ที่แม้จะมีผู้เสียชีวิตมากมายแต่ก็จบด้วยการเฉลิมฉลอง และ
ได้กลายมาเป็นบทเรียนให้คนรุ่นหลังได้มาเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าฝ่าย
ผู้มีอำ�นาจที่ใช้ความรุนแรงนั้นได้ถูกดำ�เนินคดีอาญาทำ�ให้ผู้ที่เป็นเหยื่อของ
ความรุนแรงนั้นรู้สึกว่าได้รับความยุติธรรมกลับคืนมา
อะไรคือประวัตศิ าสตร์บาดแผล ดิฉนั ขอยืมคำ�จากอาจารย์ธงชัยมาให้
นิยาม ก็คอื “เป็นเหตุการณ์ทกี่ ระแทกอารมณ์และจิตใจอย่างลึกซึง้ และส่งผล
สะเทือนยาวนานต่อบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง บุคคลทีร่ บั รู้ หรือสังคม อดีตทีเ่ ป็นความ
รุนแรงนัน้ ก่อให้เกิดความทุกข์ระทมเจ็บปวดทัง้ ทางร่างกายจนพิการและเสียชีวติ
รวมทัง้ ต่ออารมณ์และจิตใจของเหยือ่ และครอบครัว แต่ความทุกข์เหล่านีก้ ลับ
ไม่ได้รบั การสะสางหรือทำ�ให้ชดั เจน เช่น ใครเป็นผูก้ ระทำ�และบงการ ไม่มใี คร
เอาผูท้ กี่ ระทำ�ความผิดเหล่านัน้ มาดำ�เนินคดีอาญา ไม่สามารถทีจ่ ะสืบหาหรือ
กระทัง่ ตัง้ คำ�ถามได้วา่ ใครคือผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับความรุนแรง ทีส่ �ำ คัญคือหลังจาก
การใช้ความรุนแรงแล้วผูม้ อี ำ�นาจเหล่านัน้ ก็ยงั คงมีอำ�นาจต่อไป แถมยังทำ�ให้
เหยื่อกลายเป็นเหยื่อซ้ำ�สองด้วยการโจมตีว่าเป็นคอมมิวนิสต์บ้าง ผู้ก่อการ
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ร้ายบ้าง หรือเป็นผู้ที่ต้องการจะล้มล้างระบอบในสังคม ฉะนั้นประวัติศาสตร์
บาดแผลไม่ได้เป็นบาดแผลแค่ครัง้ เดียวแต่เป็นบาดแผลเรือ้ รังต่อเนือ่ งยาวนาน
ในสังคม และบาดแผลนีเ้ ป็นบาดแผลทีร่ กั ษาไม่หาย ซึง่ ไม่ได้เป็นแผลเป็นด้วย
ซ้�ำ ไปแต่มนั คาราคาซังและรบกวนจิตใจผูท้ ตี่ กเป็นเหยือ่ อย่างต่อเนือ่ ง ในขณะ
เดียวกันจะเขียนก็เขียนไม่ได้ และไม่รู้ว่าจะบันทึกอย่างไร หรือถ้าหากเขียน
ก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มเล็กๆ ที่ไม่ได้เป็นที่รับรู้ในสังคมส่วนใหญ่ สิ่งนี้ก่อให้เกิด
ความอิหลักอิเหลือ่ เพราะเหยือ่ เองก็รสู้ กึ ว่าสังคมไม่ตระหนักถึงสิง่ ทีต่ นได้รบั
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทเี่ ห็นได้ชดั เจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไทยคือ
กรณีของ 6 ตุลา แม้จะมีงานรำ�ลึก แต่เราก็ไม่สามารถตั้งคำ�ถามอย่างชัดเจน
ว่าใครบ้างทีเ่ กีย่ วข้องกับเหตุการณ์ครัง้ นีแ้ ม้วา่ จะมีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
ทีช่ ใี้ ห้เห็นชัดเจน หรือในอินโดนีเซียเหตุการณ์ปี 1965/2508 ทีร่ ฐั บาลซูฮาร์โตภาย
หลังการยึดอำ�นาจจากรัฐบาลซูการ์โนแล้วก็ได้ยดึ อำ�นาจ ฆ่าล้างสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสต์อนิ โดนีเซียทีเ่ ป็นพรรคคอมมิวนิสต์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อย่างกว้างขวาง เหตุการณ์นเี้ ชือ่ ว่ามีคนทีเ่ สียชีวติ 500,000-1,000,000
คน ไม่นับรวมคนที่ถูกจับอีกหลายล้านคน ในบรรดาคนที่ถูกจับก็ถูกกักขัง
ด้วยจำ�นวนเวลาทีต่ า่ งกัน สูงสุดคือ 32 ปีตลอดช่วงระยะเวลาทีซ่ ฮู าร์โตครอง
อำ�นาจ หรือแม้กระทัง่ ผูท้ อี่ อกมาแล้วก็ใช้ชวี ติ ปกติไม่ได้เพราะจะถูกตราหน้า
ว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์เก่า จะรับราชการก็ไม่ได้ไปทำ�งานทีไ่ หนก็ไม่มคี นรับ
หรือหากเข้าไปอยู่ในสังคมก็จะถูกตราหน้าว่าเป็นอดีตที่ถูกจับกุมด้วยข้อหา
คอมมิวนิสต์ แม้กระทัง่ ลูกหลานก็ถกู รังแกจากคนในชุมชนทำ�ให้ไม่สามารถใช้
ชีวิตเหมือนคนปกติได้ แม้จะมีการจัดงานรำ�ลึกเมื่อเร็วๆ นี้ก็จะถูกรัฐบาลเข้า
แทรกแซงเพื่อไม่ให้กล่าวถึงเหตุการณ์นี้ ทั้งๆ ที่เหตุการณ์นี้เป็นข่าวใหญ่ใน
สื่อมวลชนนานาชาติ ทั้งๆ ที่ผ่านเหตุการณ์นี้แล้วมาถึง 50 ปี แต่รัฐบาลโดย
เฉพาะอย่างยิ่งกองทัพยังมีอิทธิพลอยู่สูง และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้น
ทหารก็มีบทบาทอย่างมากรวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่
อยูใ่ นกลุม่ อิสลามก็มสี ว่ นในการไล่ลา่ กระทัง่ หลุมศพของเหยือ่ ทีม่ กี ารฝังรวม
กันจำ�นวนมากก็มคี วามพยายามจะขุดขึน้ มาประกอบพิธกี รรมทางศาสนาซึง่
มีหลายศาสนาแต่ก็ถูกก่อกวนและทำ�ลายโดยคนในหมู่บ้านทั้งๆ ที่ได้กระทำ�
ภายหลังทีซ่ ฮู าร์โตเสียชีวติ ไปแล้ว มีชนิ้ ส่วนกระดูกกระจัดกระจายเต็มไปหมด
นี่คือบาดแผลที่ฝังอยู่ในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นอกจากนีย้ งั มีประวัตศิ าสตร์บาดแผลทีป่ รากฏอีกมากไม่วา่ จะเป็นใน
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กัมพูชาช่วงรัฐบาลเขมรแดงทีม่ ผี เู้ สียชีวติ นับล้านคน การสังหารประชาชนของ
รัฐบาลทหารพม่า และการปฏิรปู ทีด่ นิ ในเวียดนามเหนือ ในส่วนของประวัตศิ าสตร์
ยุคเขมรแดงที่ผ่านมากว่าสามทศวรรษแล้วนั้นก็ได้มีความพยายามเอาผู้นำ�
เขมรแดงมาเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม และยังมีกระบวนการเยียวยาด้วยการ
เอาเหยื่อมาพบและพูดคุยกับผู้กระทำ�มีการแสดงความขอโทษกัน สิ่งเหล่านี้
จะทำ�ให้เหยื่อรู้สึกได้รับการเยียวยามากขึ้น
หากพิจารณาปัญหาเรือ่ งเขตแดนอันนำ�มาสูป่ ระวัตศิ าสตร์บาดแผลใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจไม่มี แต่น่าสนใจที่มันมีข้อพิพาทเรื่องเขตแดนที่
เกิดจากประวัติศาสตร์ที่เขียนขึ้นโดยคนรุ่นหลังซึ่งได้สร้างความทรงจำ�ผ่าน
ประวัติศาสตร์การเสียดินแดน ทำ�ให้คนในชาติรู้สึกว่าตนเองเสียดินแดนไป
เช่น กรณีปราสาทพระวิหาร ซึง่ ประวัตศิ าสตร์ทเี่ ขียนขึน้ โดยไทยคือครัง้ หนึง่ ดิน
แดนส่วนหนึง่ ของกัมพูชาเคยเป็นส่วนหนึง่ ของสยาม ไม่วา่ จะเป็น พระตะบอง
เสียมเรียบ และถูกฝรั่งเศสแย่งไป แต่ว่าประวัติศาสตร์แบบนี้ถือว่ามีปัญหา
เพราะแผนทีป่ ระวัตศิ าสตร์การเสียดินแดนจะถูกนำ�เอามาผลิตซ้�ำ ตามสือ่ ต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กีต่ ารางเมตร เป็นสิง่ ทีเ่ พิง่ ถูกสร้างขึน้ ในสมัยของจอมพล ป.
พิบลู สงครามนีเ้ อง และหากเข้าใจประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ของรัฐในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ก่อนการเข้ามาของอาณานิคมนั้นจะเห็นว่าเป็นคนละรูป
แบบความสัมพันธ์กบั ทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั เพราะในอดีตไม่ได้มเี ส้นเขตแดนที่
แบ่งตายตัวเส้นเดียวเหมือนปัจจุบนั ขอบเขตดินแดนสามารถยืดได้หดได้ตาม
แต่อ�ำ นาจของศูนย์กลางในแต่ละช่วงเวลา เมือ่ ใดทีอ่ �ำ นาจรัฐเข้มแข็งขอบเขต
การคุมกำ�ลังคนและพืน้ ทีก่ จ็ ะขยายออกไป แต่เมือ่ อ่อนแอลงรัฐประเทศราชที่
เคยส่งเครือ่ งราชบรรณาการก็จะไม่สง่ อีกต่อไป แต่ประวัตศิ าสตร์แบบรัฐชาติ
ปัจจุบันทำ�ให้การทำ�ความเข้าใจประวัติศาสตร์เดิมนั้นผิดไป
ประวัตศิ าสตร์การเสียดินแดนมีหน้าทีช่ ดั เจนทีต่ อบสนองความต้องการ
ของรัฐ กล่าวคือ ทำ�ให้ประชาชนรู้สึกรักชาติ หวงแหนดินแดน มีศัตรูร่วม
กัน ทำ�ให้รู้สึกรักกันและสามัคคีกัน นอกจากนี้ยังสร้างความรู้สึกเกินจริงให้
กับประชาชนเพื่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง ทำ�ให้กลับไปยกย่อง
เทิดทูนวีรกรรมของวีรบุรุษและทำ�ให้รู้สึกว่าไทยนั้นยิ่งใหญ่กว่าเพื่อนบ้าน
ความยิ่งใหญ่นี้บางครั้งกดทับความรู้สึกของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งคนไทย
ส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเมืองประเทศราชนั้นมีสถานะไม่ต่างจากเมืองขึ้นสมัย
อาณานิคมทั้งๆ ที่เป็นคนละเรื่องกันเลย
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ดังนั้นประวัติศาสตร์บาดแผลนี้ถูกผลิตซ้ำ�ให้คนไทยเชื่อผ่านการ
ตีพมิ พ์หนังสือซ้�ำ แล้วซ้�ำ เล่า ผ่านการทำ�ภาพยนตร์และนิยายอิงประวัตศิ าสตร์
ซึง่ ผูเ้ ขียนและผูส้ ร้างมักไม่บอกว่าเป็นเรือ่ งทีเ่ ขียนขึน้ และไม่ใช่ประวัตศิ าสตร์
ทำ�ให้หลายครัง้ ประวัตศิ าสตร์ถกู บิดเบือนไป และผูเ้ สพก็เชือ่ ว่าทัง้ ภาพยนตร์
และนิยายนัน้ เป็นเรือ่ งจริง ความรูส้ กึ เจ็บปวดจึงถูกทำ�ให้เกินจริง และสามารถ
เกิดการลุกฮือขึ้นทางการเมือง ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะไทยเท่านั้น แต่ยัง
เกิดขึน้ ในทุกประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการเขียนประวัตศิ าสตร์
รัฐชาติของอดีตทีม่ นั ไม่มอี ยูจ่ ริง สิง่ เหล่านีน้ �ำ มาซึง่ การแสวงหาผลประโยชน์
ทางการเมือง หากเราเชื่อโดยไม่ตั้งคำ�ถามก็จะกลายเป็นเครื่องมือของรัฐ

สายพิน แก้วงามประเสริฐ :

ถ้าดูตัวอย่างประวัติศาสตร์บาดแผลของ สปป. ลาว ก็คือการสร้าง
อนุสาวรียเ์ จ้าอนุวงศ์เมือ่ ไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมานี้ ถ้าสังเกตตัวอนุสาวรียท์ สี่ ร้างนับจาก
เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ มากว่า 190 ปีทแี่ ล้ว โดยสร้างอนุสาวรียใ์ หญ่กว่าพระองค์
จริงสามเท่า ยืน่ พระหัตถ์และหันหน้ามายังฝัง่ ไทย โดยให้ความหมายว่าได้ให้
อภัยผู้ที่กระทำ�ไม่ดีแล้ว สิ่งนี้สะท้อนว่านี่คือบาดแผลที่สะท้อนมานานและ
บอกว่าลาวจะไม่ยอมอีกแล้วไม่ว่ากับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมารวมทั้งปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังเห็นได้จากการสร้างสนามกีฬาแห่งชาติของ สปป. ลาวในกีฬา
ซีเกมส์ทตี่ งั้ ชือ่ ว่า สนามกีฬาเจ้าอนุวงศ์-เวียดนาม สะท้อนให้เห็นว่า ในขณะ
ที่คนไทยมองว่าตัวเองเป็นพี่และลาวเป็นน้องนั้น ฝั่งลาวกลับไม่มองเช่นนั้น
เพราะเขาไม่ได้ต้องการเป็นน้อง แต่ต้องการเป็นเพื่อนมากกว่า และยังแสดง
ให้เห็นว่าลาวและเวียดนามมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกันมาก แม้กระทัง่ ตอนที่
เจ้าอนุวงศ์ถกู สยามบุกโจมตี ผูย้ นื่ มือให้ความช่วยเหลือก็คอื เวียดนาม ดังนัน้
ทัง้ อนุสาวรียแ์ ละสนามกีฬาคือมรดกจากประวัตศิ าสตร์บาดแผลทีส่ งั่ สมมานาน
คนไทยมักจะมองว่าตัวเองเก่งกว่าทัง้ ๆ ทีไ่ ม่รวู้ า่ เก่งกว่าจริงหรือเปล่า
สิ่งนี้สะท้อนผ่านการเขียนประวัติศาสตร์และสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีขึ้น
มา รวมทั้งการเรียกเจ้าอนุวงศ์เป็นกบฏ ซึ่งบางครั้งเราลืมไปว่าการเขียน
ประวัติศาสตร์นั้นขึ้นอยู่กับว่าเขียนจากมุมมองฝ่ายไหน ดังนั้นในพระราช
พงศาวดารที่สยามบันทึกไว้จะบันทึกสิ่งที่เคยทำ�กับเวียงจันอย่างละเอียดว่า
กระทำ�อย่างไรเพือ่ เป็นการลงโทษเพราะเรามองว่านัน่ คือความชอบธรรม ทำ�ให้
เขียนโดยไม่ยบั ยัง้ ชัง่ ใจเพราะเชือ่ ว่านัน่ คือสิง่ ทีส่ าสมแล้ว ประวัตศิ าสตร์แบบ
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นีม้ นั เกิดขึน้ สะสมมาเรือ่ ยๆ ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมากระทัง่ มาเด่นชัด
ช่วงจอมพล ป. พิบลู สงครามทีต่ �ำ ราประวัตศิ าสตร์กลายเป็นเครือ่ งมือส่งเสริม
การรักชาติ โดยเฉพาะตอนหลังมาเมือ่ มีการสร้างอนุสาวรียท์ า้ วสุรนารีซงึ่ เดิม
เป็นเรือ่ งเล่าภายในท้องถิน่ ซึง่ วีรกรรมอาจไม่ได้โดดเด่น แต่กลับถูกสร้างและ
เล่าเสริมขึ้นไปเรื่อยๆ หากถามว่าร่องรอยท้าวสุรนารีหากเชื่อตามหลักฐาน
ท้องถิน่ ไม่วา่ จะเป็นสถูปเจดียก์ อ็ าจเชือ่ ได้วา่ มีตวั ตน แต่วรี กรรมเป็นอีกเรือ่ ง
ทีน่ า่ สนใจคือประวัตศิ าสตร์ทา้ วสุรนารีถกู นำ�มาใช้เป็นเครือ่ งมืออยูต่ ลอดเวลา
ซึ่งจะเข้มข้นมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับในแต่ละช่วงเวลา
สิ่งที่สำ�คัญคือ กระบวนการศึกษาประวัติศาสตร์ต้องมีการตั้งคำ�ถาม
ปัญหาทีพ
่ บในสังคมไทยส่วนใหญ่คอื เราถูกทำ�ให้เชือ่ ในประวัตศิ าสตร์ทมี่ กี าร
สอนกันในโรงเรียน ดังนัน้ หากมีการตัง้ คำ�ถามทีม่ ตี อ่ ความเชือ่ เก่าก็จะกลายเป็น
ปัญหาทันทีเพราะถือว่าไปลบหลูค่ วามเชือ่ ทีเ่ ป็นประวัตศิ าสตร์เดิมทีส่ อนกันมา
การใช้ประโยชน์จากการเมืองทีเ่ ราเห็นปรากฏในอนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี
นัน้ มีผลมาจากการสร้างบทบาทของผูห้ ญิงในสังคมมากขึน้ เนือ่ งจากแต่เดิม
สังคมไทยให้ความสำ�คัญกับผูช้ ายเป็นหลักเพราะระบอบประชาธิปไตยยังไม่
เฟือ่ งฟู อนุสาวรียท์ า้ วสุรนารีเป็นอนุสาวรียแ์ ห่งแรกทีเ่ ป็นผูห้ ญิงในประเทศไทย
จุดประสงค์ในการสร้างอาจไม่ใช่เพื่อการเชิดชู แต่อยู่ที่การใช้ประโยชน์จาก
การสร้างอนุสาวรียน์ ใี้ นทางการเมืองอย่างไร ถ้าดูจากรูปลักษณ์ของอนุสาวรีย์
จะเห็นว่ามีลักษณะกึ่งๆ ระหว่างรูปปั้นที่เป็นสมัยใหม่กึ่งศักดินาสมัยเดิม
นอกจากนี้การหันหน้ามากรุงเทพฯ อาจจะสื่ออะไรบางอย่าง
สิง่ ทีส่ ามารถตีความได้จากการสร้างสิง่ ก่อสร้างเหล่านีร้ วมทัง้ ความรับรู้
ในปัจจุบนั ทำ�ให้เห็นถึงแบบแผนของประวัตศิ าสตร์บาดแผลทีย่ งั คงตอกย้�ำ อยู่
ระหว่างไทยกับลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการจัดงานเฉลิมฉลองวีรกรรม
ของท้าวสุรนารี ชาวลาวก็จะเกิดความเจ็บปวดจากการที่เจ้าอนุพ่ายแพ้แก่
สตรี สิ่งเหล่านี้ทำ�ให้เราลืมไปว่าการที่ปัจจุบนั เราจะเชือ่ มโยงไปเรือ่ งอาเซียน
ที่บอกว่าจะจับมือกัน 10 ประเทศ แต่ประวัติศาสตร์ของเราก็ยังเขียนบันทึก
แบบนีค้ อื เขียนโดยไม่ตอ้ งทบทวนและสนใจต่อความรูส้ กึ ของคนอืน่ นอกจาก
นีห้ ากนับย้อนประวัติศาสตร์ไปไกลกว่านัน้ ก็จะเห็นว่ามีบาดแผลจำ�นวนมาก
ที่ยังคงสร้างความค้างคาใจให้กับเพื่อนบ้านอย่างกรณีของพระแก้วมรกต
ทางฝั่งลาวยังมีหอประดิษฐานพระแก้วมรกต ประเด็นคือการจะอยู่ร่วมกัน
กับผู้อื่นจะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วย
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ธนนท์รัฐ นาคทั่ง :

ประวัตศิ าสตร์บาดแผลของอาเซียนกับปัญหาเขตแดนรัฐชาติ ทีศ่ กึ ษา
ได้จากสิ่งตกค้างจากการส่งมอบ 4 รัฐมลายูให้แก่อังกฤษ ในปี 1909/2452
คนไทยรับรู้เกี่ยวกับดินแดนทางตอนใต้แถบรัฐมลายูว่าเสียดินแดนไปหรือ
ยินยอมที่จะส่งมอบก็ตามแต่แล้วแต่ ว่าผู้มีอำ�นาจในสมัยนั้นว่าต้องมีเจตนา
ที่จะสื่ออย่างไร
หลายคนอาจสงสัยว่ามาเลย์ มลายา มลายู มีความแตกต่างอย่างไร
เริม่ จากคำ�ว่ามาเลย์นนั้ สามารถครอบคลุมพืน้ ทีท่ างภูมศิ าสตร์ หรือผูค้ นทีอ่ าศัย
อยู่ตรงนั้นโดยไม่แบ่งชาติพันธุ์ เรียกว่ามาเลย์ แต่ถ้าเป็นคำ�ว่ามลายูจะกล่าว
ถึง 2 สิ่งคือชาติพันธุ์มลายู และภาษามลายู (บาฮาซามลายู)
ความสนใจเริ่มแรกมาจากคำ�ถามที่ชาวมาเลเซียตั้งขึ้นมาว่า ทำ�ไม
รัชกาลที่ 5 จะต้องยกดินแดนมอบให้องั กฤษ ซึง่ ทำ�ให้พวกเขาเองตกกลายไป
เป็นรัฐในอารักขา (protectorate) ของอังกฤษ ซึง่ น่าสนใจว่าความสัมพันธ์ของ
คนทัง้ 2 แห่งนัน้ ตัง้ แต่อดีตเป็นต้นมานัน้ มีกระบวนทัศน์ตอ่ กันและกันอย่างไร
ตัง้ แต่ปี 1909/2452 เป็นภาพทีส่ ยามยกมอบดินแดนให้องั กฤษในสมัยรัชสมัย
ของรัชกาลที่ 5 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7
สาเหตุทเี่ รียกว่าสิง่ ตกค้างเพราะการกำ�หนดเส้นเขตแดนทัง้ ทีก่ อ่ นหน้า
นัน้ ไม่มี แต่เมือ่ มีการแบ่งเส้นเขตแดนนัน้ จึงทำ�ให้เกิด “สิง่ ตกค้าง” อันหมาย
ถึง ชาวมาเลย์เชื้อสายสยามที่ยังคงอยู่ในรัฐทางตอนเหนือซึ่งเป็นอาณาเขต
ของประเทศมาเลเซียในปัจจุบัน ที่เป็นผลมาจากสนธิสัญญาแองโกล-สยาม
ปี 1909/2452 ทุกวันนี้กลันตัน ตรังกานู เปอร์ลิส เกดาห์ (ไทรบุรี) มีคน
มาเลย์เชื้อสายสยามอยู่ นับถือศาสนาพุทธ เชิดชูพระเจ้าแผ่นดินของสยาม
อยู่ วัดยังทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างแข็งแกร่ง และยังได้สิทธิความ
เป็นภูมิบุตรจากรัฐบาลมาเลเซียเนื่องจากเหตุผลในการครอบครองดินแดน
ตรงนั้นมาก่อนผ่านการเกณฑ์หรือการรบทัพจับศึกมาก่อน ทำ�ให้ส่วนหนึ่งมี
การตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนั้น คนกลุ่มนี้จึงมีระดับการเป็นพลเมืองสูงกว่าจีนและ
อินเดีย นอกจากนี้แล้วหากพิจารณาหลักฐานทางมานุษยวิทยาก็จะพบว่า
คนกลุ่มนี้มีลักษณะคล้ายกับชาวไทยในภาคใต้แถบจังหวัดนครศรีธรรมราช
อยู่มาก หากพิจารณาสืบเนื่องไปตั้งแต่สมัยอยุธยาที่กษัตริย์ให้เจ้าปกครอง
ท้องถิ่นในนครศรีธรรมราชมีอำ�นาจอยู่มากทำ�ให้เจ้าเมืองนครศรีธรรมราช
เข้ามาจัดการดูแลหัวเมืองทางตอนเหนือของมาเลเซียด้วย นอกจากนี้ใน
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สมัยรัตนโกสินทร์กไ็ ด้มกี ารปรับเปลีย่ นการปกครองหัวเมืองโดยมีการแบ่ง 4
หัวเมืองทางใต้ให้ขนึ้ ตรงกับส่วนกลางคือกรุงเทพฯ ไม่ขนึ้ ต่อนครศรีธรรมราช
อีกต่อไป สำ�หรับหัวเมืองอย่างเกดาห์นั้นมีความสำ�คัญทั้งทางเศรษฐกิจคือ
เป็นเมืองท่า และยังมีความสำ�คัญทางการเมืองเพราะเกิดสงครามขึน้ ประกอบ
กับการเข้ามาของรัฐอาณานิคมตะวันตกซึ่งทำ�ให้ภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมือง
ส่วนนั้นมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง
การที่เราบอกว่าเราเสียดินแดนนั้นเป็นการวาทกรรมเพื่อสร้างความ
ชอบธรรมให้กับรัฐสยาม ทั้งยังทำ�ให้บาดแผลและความเกลียดชังทวีรุนแรง
ขึ้น ทั้งๆ ที่ยุคนั้นคนที่มีอำ�นาจต้องเจรจาต่อรองกัน สำ�หรับสิ่งที่เสียไปตอน
แรกนั้นคือเกาะหมากหรือปีนัง ซึ่งไม่ได้มาจากการทำ�สงคราม แต่เป็นการ
อะลุม่ อล่วยในการแลกเปลีย่ นผลประโยชน์กนั กับเงินกูป้ ระมาณ 3 ล้านปอนด์
ในการสร้างทางรถไฟตัง้ แต่บางสะพาน ทัง้ ๆ ทีเ่ นือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับการแลกเปลีย่ น
ผลประโยชน์นั้นมีอยู่แต่ไม่ถูกกล่าวถึง แต่กลับผลิตซ้ำ�เฉพาะประวัติศาสตร์
ความเกลียดชังของการเสียดินแดน
การเสียดินแดนเป็นเรือ่ งคอขาดบาดตายในขณะนัน้ เพราะถือเป็นการ
เสียพระเกียรติของกษัตริยใ์ นตอนนัน้ ด้วย แต่ปญ
ั หาคือจะทำ�อย่างไรให้การเสีย
ดินแดนไม่เสื่อมเสียพระเกียรติ จึงต้องอาศัยคนกลางคือขุนนางชาวอเมริกัน
ซึ่งเข้ามารับราชการสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากนี้การเสด็จไปประพาสยุโรป
ของรัชกาลที่ 5 ก็เป็นการแสดงวิเทโศบายในการถ่วงดุลอำ�นาจกับประเทศ
เจ้าอาณานิคมต่างๆ ด้วย
อังกฤษเข้ามาจัดระเบียบการปกครองเป็นเขตนิคมช่องแคบ (Strait
Settlement) เน้นเรือ่ งเศรษฐกิจและการค้าอย่างเดียว ได้แก่ ปีนงั สิงหะปุระ
มะละกา และดินดิง นอกจากนีย้ งั มีสหพันธรัฐมลายู (Federated State) รัฐมลายู
นอกสหพันธ์ ดังนั้นมาเลเซียจึงมีความสลับซับซ้อนของระดับการทำ�ความ
เข้าใจทางการเมืองอย่างยิ่ง
หากเรียนประวัติศาสตร์จะทำ�ให้เราแบ่งแยกความแตกต่างชัดเจนว่า
ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และรัฐอื่นๆ ในมาเลเซียนั้นไม่เหมือนกัน ในอดีต
การเข้าไปตีดินแดนต่างๆ เพื่อขยายอาณาเขตเป็นเรื่องปกติหากมีกองทัพที่
เข้มแข็ง เช่นเดียวกับรัฐอื่นๆ ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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สุเจน กรรพฤทธิ์ :

การสำ�รวจกรณีของประวัติศาสตร์บาดแผลที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหา
เขตแดนรัฐชาติโดยเฉพาะอย่างยิง่ การเสียดินแดนนัน้ ถือว่าน่าสนใจโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากเรามองโครงเรื่องและวิธีการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของ
ไทยที่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางก็จะเห็นว่ามีรูปแบบดังต่อไปนี้ คือการมอง
ว่าสยามเป็นลูกแกะซึ่งใช้อธิบายกับเจ้าอาณานิคมทั้งอังกฤษและฝรั่งเศส
รัฐชาติมีมาตั้งแต่โบราณ หมายถึงการเอาชุดความคิดในปัจจุบันไปสวมทับ
อดีตทั้งๆ ที่ เรื่องการกำ�เนิดของเส้นเขตแดนเป็นสิ่งที่เกิดใหม่ อีกคำ�อธิบาย
หนึง่ คือการให้ดนิ แดนแก่เจ้าอาณานิคมเปรียบเสมือนการตัดอวัยวะเพือ่ รักษา
ชีวิตซึ่งใช้อธิบายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งคิดว่าในยุคนี้ต้องใช้คำ�อธิบายอีก
ชุดหนึง่ และนัน่ คือพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยข์ องสยามทีส่ ามารถ
รักษาเอกราชไว้ได้
ทั้งๆ ที่การค้นคว้าทางวิชาการในยุคปัจจุบันนั้นได้เปลี่ยนไปแล้ว
กล่าวได้ว่าในอดีตการปกครองเป็นระบบมณฑลหรือมันดาละ (Mandala)
เปรียบเสมือนนักเลงหรือมาเฟียท้องถิน่ ใครมีอ�ำ นาจเหนือกว่าก็เรียกเก็บส่วย
ได้มากกว่า และรัฐเล็กๆ ก็สามารถส่งส่วยในรูปแบบของเครือ่ งบรรณาการให้
ได้หลายแห่ง เพราะฉะนั้นการได้และเสียดินแดนในยุคอาณานิคมจึงเปรียบ
เสมือนนักเลงท้องถิ่นปะทะกับมาเฟียระดับโลก ซึ่งในยุคนั้นรัฐที่มีอำ�นาจ
ในท้องถิ่นภาคพื้นทวีปอุษาคเนย์ได้แก่ อังวะ สยามและเฮว้ ต่อมาปรากฏ
ว่ามีมาเฟียต่างชาติเข้ามาจัดการยึดอำ�นาจทีละเล็กทีละน้อยเข้ามาเรื่อยๆ
รายล้อมสยาม ซึ่งทำ�ให้สยามต้องรู้จักปรับตัวเพื่อความอยู่รอด
ส่วนตัวมองว่าจะไม่ใช้ค�ำ ว่า “การเสียดินแดน” แต่มองว่ามันคือทะเลาะ
กันแล้วได้หรือไม่ได้ดินแดนนั้นมากกว่า ได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นเอง และ
หากมองว่าเสียดินแดนแปลว่าดินแดนนั้นเคยได้มาก่อน การบอกว่าเสียดิน
แดนเป็นการล้มเหลวในการใช้คำ�เชิงวิชาการ
นอกจากนีเ้ นือ้ เรือ่ งทางประวัตศิ าสตร์ทถี่ กู หยิบยกมาใช้เพือ่ เป็นข้ออ้าง
ทุกครัง้ ทีม่ ขี อ้ พิพาทกันได้แก่ค�ำ จำ�พวก “ลูกหลานพระยาละแวก” ซึง่ ถูกหยิบยก
นำ�เอามาใช้ตลอดเวลาช่วงทีม่ คี วามขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา หากคราวใด
ทีม่ ปี ญ
ั หากับพม่าก็จะย้อนกลับไปประวัตศิ าสตร์สมัยพระนเรศวรมองพม่าว่า
เป็น “อ้ายพม่าข้าศึก” วิธคี ดิ แบบนีถ้ กู เน้นย้�ำ ผ่านภาพยนตร์องิ ประวัตศิ าสตร์
อย่างตำ�นานสมเด็จพระนเรศวร แม้ผู้สร้างจะบอกว่าเป็นตำ�นาน แต่รัฐบาล
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เอามาใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมอง
ย้อนหลังตัง้ แต่รฐั ประหาร 2002-2014/2549-2557 ก็จะเห็นการใช้ประโยชน์
ของรัฐที่เอามาสร้างว่าเป็นเรื่องจริงเพื่อต้องการให้คนดูเชื่อและจะได้มีความ
รักชาติ ทั้งๆ ที่นั่นคือภาพยนตร์ที่มีเรื่องปรุงแต่งเข้าไปมากมาย ซึ่งเข้ากับ
สิ่งที่อาจารย์ธงชัย วินิจจะกูลเคยกล่าวคือประวัติศาสตร์หลอกไพร่ให้ไปตาย
สำ�หรับเรื่องพระนเรศวรและพระยาละแวกในภาพจำ�ของไทยนัน้ เอา
เข้าจริงเราก็ยังไม่เคยเห็นภาพพระนเรศวรมาก่อน ภาพที่เห็นที่วัดสุวรรณ
ดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระยาอนุศาสน์จิตรกร (จันทร์ จิตรกร)
จิตรกรเอกของรัชกาลที่ 6 เป็นผู้วาดขึ้นมา และหนึ่งในภาพจำ�นั้นก็คือ
ภาพพระนเรศวรหลั่งน้ำ�ประกาศเอกราชบนปกหนังสือประวัติศาสตร์ชาติ
ไทย ในขณะที่หากมองจากเพื่อนบ้านเรื่องของพระยาละแวกเป็นเรื่องที่ชาว
กัมพูชาไม่อยากพูดถึงเช่นเดียวกับชาวลาวไม่อยากพูดถึงการเผากรุงเวียง
จันเพราะพูดแล้วเจ็บ ชาวกัมพูชามักบอกว่าละแวกเหมือนเป็นเมืองลึกลับ
มากกว่าและพวกเขาชอบพูดถึงเมืองพระนครมากกว่าเพราะนัน่ คือสิง่ ทีย่ งิ่ ใหญ่
กรุงละแวกมีตวั ตนจริงแต่ไม่ได้เป็นเขตอนุรกั ษ์โบราณสถานทัง้ สิน้ ปัจจุบนั ก็มี
ชาวบ้านทำ�มาหากินอยูอ่ าศัย มีวดั ทีเ่ ป็นศูนย์กลางชุมชนอยูค่ อื วัดตรอแลงแกง
ทว่ารัฐบาลกัมพูชาก็ใช้บาดแผลทางประวัตศิ าสตร์นปี้ ลุกระดมประชาชนของ
ตนเองเหมือนกับไทยทุกครัง้ ทีม่ ปี ญ
ั หาและข้อพิพาท เรือ่ งนีก้ ลายเป็นตำ�นาน
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ที่เล่ากันในหมู่ชาวกัมพูชาว่าที่ประเทศกัมพูชาไม่เจริญเท่าที่ควรเพราะตอน
อยุธยามาตีกรุงละแวกได้เอาพระแก้วและพระโคซึง่ ถือเป็นตัวแทนคลังสรรพ
วิทยาความรูข้ องชาวกัมพูชาไป ชาวกัมพูชาเมือ่ มาวัดพระแก้วก็พยายามมา
ดูพระโคที่เชื่อว่าพระนเรศวรไปตีเอามาทั้งๆ ที่รูปปั้นวัวที่เห็นสร้างในสมัย
รัชกาลที่ 4 และเป็นวัวคนละสายพันธุ์
เพือ่ นบ้านก็เช่นเดียวกับไทยคือใช้เรือ่ งการขยายอาณาเขตอันกว้างใหญ่
ไพศาลของอาณาจักรตนเองในอดีต มีศตั รูประจำ�ชาติในกรณีของกัมพูชาก็เห็น
ได้ชัดว่าพระนเรศวรที่มาทำ�ลายราชธานีเก่าของชาวกัมพูชา ประวัติศาสตร์
เรือ่ งนีไ้ ม่ถกู บอกเล่าในแบบเรียนไทยแต่กลับปรากฏอยูอ่ ย่างมากมายในแบบ
เรียนกัมพูชา ที่สำ�คัญคือหลายครั้งเรื่องที่พระนเรศวรมาตีกรุงละแวกจนล่ม
สลายถูกนำ�มาใช้เป็นเครือ่ งมือทางการเมืองของกลุม่ คลัง่ ชาติในกัมพูชาเช่นกัน
ความสัมพันธ์ของรัฐโบราณไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่อิงกับเรื่องเขตแดน
แต่เป็นเรือ่ งพระเกียรติและพระราชอำ�นาจของกษัตริยซ์ งึ่ เป็นประมุขในแต่ละ
รัฐ เปรียบเสมือนเทียนหลายๆ ดวงทีส่ ว่างไม่เท่ากัน เทียนดวงไหนทีส่ ว่างกว่า
ก็จะสามารถแผ่พระราชอำ�นาจและบารมีได้มากกว่า สงครามที่เกิดขึ้นหลาย
ครัง้ ในประวัตศิ าสตร์รฐั โบราณไม่ใช่เป็นเรือ่ งของการรบกันเพือ่ แย่งชิงดินแดน
แต่เป็นเรื่องระหว่างกษัตริย์มากกว่า ประวัติศาสตร์มักเชื่อมโยงมาจนถึง
ปัจจุบนั คือทุกครัง้ ทีไ่ ทยมีปญ
ั หากับพม่าก็จะนำ�เอาเรือ่ งพระนเรศวรมาปลุกจิต
วิญญาณตลอด ทหารไทยหลายคนต้องมีเหรียญสมเด็จพระนเรศวรเพื่อเป็น
เครื่องรางในการรบกับทหารพม่า แม้กระทั่งเจ้ายอดศึกซึ่งขัดแย้งกับรัฐบาล
ทหารพม่าเองก็โดนประวัติศาสตร์ไทยหลอกเพราะท่านก็ได้สร้างรูปปั้นและ
ทำ�เหรียญพระนเรศวรไว้บนดอยไตแลงโดยพยายามเชื่อมว่าพระนเรศวรได้
เคยมาร่วมรบกับชาวไทยใหญ่ครั้งต่อสู้กับพม่าในอดีต ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว
เป็นฝีมอื ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ทไี่ ปทำ�เหรียญแจกสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐกันชนที่ให้ชนกลุ่มน้อยเป็นรัฐกันชนกับรัฐบาลพม่า
คนไทยชอบคิดว่าเราขยายอาณาเขตได้กว้างใหญ่ทสี่ ดุ สมัยพระนเรศวร
โดยเชื่อแผนที่ของทองใบ แตงน้อย ทั้งๆ ที่ในอดีตนั้นเรื่องเขตแดนยังไม่มี
ประวัตศิ าสตร์ยงั มีผลกับปัจจุบนั คือทุกครัง้ ทีม่ ปี ญ
ั หากับเพือ่ นบ้าน ประวัตศิ าสตร์
ทีเ่ ป็นความขัดแย้งทีถ่ กู สอนมาก็จะนำ�เอามาใช้ทกุ ครัง้ เช่น กีฬา หลายคนอาจ
คิดว่าจริงจังหรือเครียดกับประวัติศาสตร์เกินไป แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียด
อ่อน และแสดงให้เห็นว่าประวัติศาสตร์บาดแผลเหล่านี้มันอยู่ฝังรากลึกในใจ
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เรา ซึง่ ไม่เพียงแต่ในไทยเท่านัน้ แต่พม่า ลาว เวียดนามก็ใช้วธิ แี บบนีเ้ หมือนกัน
กล่าวโดยสรุปคือแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตา่ งคนต่าง
ใช้ประวัติศาสตร์บาดแผลในเรื่องเขตแดนเพื่อผลทางการเมือง ผ่านการถูก
ผลิตซ้�ำ ทางการเมืองและนักวิชาการทีไ่ ม่ยอมรับหลักฐานและการตีความใหม่
ดังนัน้ หน้าทีข่ องประวัตศิ าสตร์บาดแผลจึงเป็นเสมือนตัวเสริมสถานการณ์ให้
มีความเกลียดชังกันมากขึ้น อีกทั้งยังตอกย้ำ�ความขัดแย้งในอดีตให้สวมทับ
กับปัจจุบันได้สนิทจนแนบแน่นเป็นเนื้อเดียวกันทั้งที่เป็นคนละช่วงเวลาและ
บริบทกัน ทางออกของปัญหานี้คือการให้ประวัติศาสตร์กระแสรองเป็นทาง
เลือกให้กบั ผูอ้ า่ นเพือ่ ไม่ให้ตกเป็นเครือ่ งมือของประวัตศิ าสตร์บาดแผลนัน้ อีก

อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ :

สำ�หรับปัญหาเรือ่ งเขตแดนในอาเซียนคิดว่ามีแต่บาดแผลเต็มไปหมด
ต่างคนต่างบอกว่าตัวเองเสียดินแดนไม่ว่าจะเป็นทั้งไทย พม่า ลาว กัมพูชา
ในขณะทีบ่ อกว่าฝ่ายตรงข้ามได้ดนิ แดน แต่โดยส่วนตัวมองว่าเรา (อาเซียน)
ต่างมีกันและกัน
ในโครงการวิจยั เรือ่ ง “การจัดการข้อพิพาทเขตแดนระหว่างประเทศใน
อาเซียน (Boundary Dispute Management in ASEAN)” โดยไม่รวมไทย
ที่ได้ร่วมทำ�กับ สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นั้นถึง 20 กรณี
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แต่หากรวมกรณีพิพาทที่ไทยเข้าไปมีส่วนด้วยแล้วทั้งอาเซียนก็จะมีกรณี
พิพาท 30 กว่ากรณี สาเหตุของปัญหาคือในอาเซียนมีปัญหานี้ทุกประเทศ
เพราะรัฐ คือมรดกตกทอดจากการรวมกันของมลรัฐเล็กๆ น้อยๆ ที่มีอยู่แต่
เดิมกลายเป็น “ชาติ” แม้แต่ไทยก็ตาม ทุกประเทศคือรัฐที่สืบอำ�นาจจาก
อาณานิคมทั้งหมดรวมทั้งไทยด้วย
ข้อแรกคือศึกษาดินแดนในเกาะบอร์เนียว เมื่อก่อนดินแดนส่วนนี้
เป็นของสุลต่านบรูไน และได้มีการหั่นดินแดนออกไปในช่วงที่อาณานิคม
เช่น ดัตช์ เข้ามาปกครอง ในแง่ของมาเลเซียเองที่สุลต่านไม่สูญเสียอำ�นาจ
เพราะราชวงศ์ยอมให้อังกฤษเข้ามาจัดการทุกอย่าง ในขณะที่เวียดนามและ
พม่าไม่ยอมเจรจาต่อรองกับเจ้าอาณานิคม
หากพูดถึงปัญหาเขตแดนที่มีทั้งทางบกและทางทะเลแล้วนั้นพบว่า
กรณีพพ
ิ าทส่วนใหญ่ทยี่ งั ระงับไม่ได้คอื กรณีพพ
ิ าทเขตแดนทางบก ส่วนกรณี
พิพาททางทะเลนัน้ ระงับได้งา่ ยยกเว้นกรณีพพ
ิ าทล่าสุดคือหมูเ่ กาะพาราเซล
และสแปรตลีย์ในทะเลจีนใต้
ในบรรดากรณีพิพาทที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและทางทะเล (ไม่รวมไทย)
ที่มีอยู่ 20 กรณีนั้นแบ่งเป็นข้อพิพาทที่ระงับแล้ว 13 กรณี และข้อพิพาทที่
ยังไม่ระงับ 7 กรณี เอาเข้าจริงแล้วการระงับข้อพิพาทในอาเซียนนั้นไม่มี
ปัญหาเลย แม้แต่กรณีของหมู่เกาะพาราเซลและสแปรตลีย์เองก็ทะเลากัน
ที่ใครเป็นเจ้าของ แต่ตอนนี้ทุกประเทศที่เป็นคู่กรณีก็เป็นเจ้าของหมดแล้ว
เพราะส่งกำ�ลังเข้าไปยึดครองเกาะต่างๆ อีกทัง้ ยังมีการเรียกชือ่ ทะเลตามแบบ
ของตัวเอง กล่าวคือ คนจีนเรียกทะเลจีนใต้ คนเวียดนามเรียกทะเลเวียดนาม
ตะวันออก คนฟิลิปปินส์เรียกทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก คนมาเลเซียและบรูไน
เรียกทะเลเหนือ ส่วนตัวผมเสนอให้เรียกทะเลกลางอาเซียน
สำ�หรับกรณีพพิ าทเรือ่ งหมูเ่ กาะพาราเซลและสแปรตลียน์ นั้ แต่ละประเทศ
ที่เป็นคู่กรณี ต่างใช้เหตุผลในการอ้างทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน กล่าวคือ
จีน อ้างสิทธิประวัตศิ าสตร์ การค้นพบ การครอบครอง การใช้ประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง และประกาศทะเลอาณาเขตและเขตต่อเนื่องตามแผนที่เส้น
ประรูปตัวยู (U-shape line)
เวียดนาม อ้างสิทธิประวัติศาสตร์ การค้นพบ การครอบครอง การใช้
ประโยชน์อย่างต่อเนือ่ ง และการตกทอดของดินแดนจากเจ้าอาณานิคม (Uti
possidetis)
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ฟิลิปปินส์ อ้างดินแดนที่ไม่มีเจ้าของ (terra nullius) หรือละทิ้งการ
ครอบครองไปนานแล้ว การค้นพบ การครอบครอง และความใกล้เคียงทาง
ภูมิศาสตร์
มาเลเซีย อ้างการตกทอดของดินแดนจากเจ้าอาณานิคม การอ้างสิทธิ
ไหล่ทวีปและเขตเศรษฐกิจจำ�เพาะ รวมทั้งการครอบครอง
บรูไน อ้างเขตเศรษฐกิจจำ�เพาะและไหล่ทวีปทีข่ ยายออกไป (Extended
continental shelf)
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กรณีพิพาทที่ทะเลาะกันในอาเซียนไม่ได้ขึ้นเฉพาะแต่ศาลโลกอย่าง
เดียว เอาเข้าจริงมีอยู่ 3 ศาล ได้แก่ ศาลประจำ�อนุญาโตตุลาการ (Permanent
Court of Arbitration - PCA) คูก่ รณีสามารถหาใครคนหนึง่ ทีเ่ ป็นคนกลางมา
ตัดสิน นอกจากนีย้ งั มีศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ (International Court of
Justice - ICJ) และศาลระหว่างประเทศว่าด้วยกฎหมายทะเล (International
Tribunal for the Law of the Sea - ITLOS) ทัง้ นีป้ ระเทศต่างๆ ในอาเซียน
ต่างก็เคยใช้สิทธิในการให้ศาลต่างๆ เหล่านี้พิจารณาตัดสินไม่ว่าจะเป็นกรณี
พิพาทระหว่างสิงคโปร์และมาเลเซีย ทัง้ เรือ่ งหินสามก้อน และการถมทะเลเพือ่
ขยายพื้นที่เพิ่มของสิงคโปร์ที่ติดกับรัฐยะโฮร์ (Johor Bahru) ของมาเลเซีย
หรือข้อพิพาทระหว่างมาเลเซียและอินโดนีเซีย ในกรณีเกาะลิกติ นั (Ligitan)
และสิปาดัน (Sipadan) รวมทั้งกรณีพิพาทระหว่างไทยและกัมพูชาในคดี
ความปราสาทเขาพระวิหาร แต่ทุกกรณีพิพาทต่างมีทางออก ยิ่งไปกว่านั้น
เป็นทีน่ า่ สนใจว่าทนายความทีท่ �ำ คดีเหล่านีก้ อ็ ยูใ่ นวงการแคบๆ เพราะมีการ
ใช้ทมี ทนายสลับกันไปมา ดังนัน้ จึงสรุปว่าแม้จะมีการนำ�ข้อพิพาทเข้าสูก่ ลไก
ของศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศ (ICJ) หรือศาลโลก แต่ในท้ายทีส่ ดุ ข้อพิพาท
เหล่านั้นก็ยังไม่สามารถยุติลงได้อย่างสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน แต่อย่างน้อยก็
สามารถทำ�ให้ขอ้ พิพาทเหล่านัน้ อยูใ่ นสถานะเสมือนระงับ (semi-settlement)
หรือทำ�ให้คู่พิพาทมีแนวทางในการจัดการความขัดแย้งต่อไปได้
โดยสรุปแล้วข้อพิพาทเขตแดนในอาเซียนสามารถแก้ปญ
ั หาให้ยตุ ลิ ง
ได้ดัวยปัจจัยสำ�คัญ 3 ประการ ได้แก่
1. ความชัดเจนของข้อตกลงระหว่างกันของประเทศต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้น
จากเอกสารทางประวัติศาสตร์ เช่น สนธิสัญญา หรือแผนที่ ซึ่งทั้งสองฝ่าย
ยอมรับ
2.ความไว้เนื้อเชื่อใจของคู่เจรจา โดยข้อพิพาทแต่ละกรณีมักได้รับ
การแก้ไขโดยง่ายด้วยความตกลงทวิภาคีหากมีการสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างประเทศ
3.รัฐบาลเองมีแนวโน้มที่จะนำ�ข้อพิพาทเขตแดนกับประเทศเพื่อน
บ้านมาใช้เป็นอาวุธทางการเมืองในภาวะที่รัฐบาลไม่มีเสถียรภาพเพียงพอ
แต่ทา้ ยทีส่ ดุ ก็ไม่สามารถจะควบคุมข้อพิพาทไม่ให้กลายเป็นประเด็นสาธารณะ
ได้ ซึง่ หากรัฐบาลทีม่ นี โยบายมุง่ มัน่ ทีจ่ ะแก้ปญ
ั หาข้อพิพาทเส้นเขตแดนอย่าง
แท้จริงย่อมสามารถอำ�นวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมาธิการคูเ่ จรจาปฏิบตั ิ
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ทำ�หน้าทีไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งกังวลต่อผลกระทบทางการเมืองทีจ่ ะตามมาในภายหลัง
จะเห็นได้ว่าปัญหาข้อพิพาทเขตแดนระหว่างประเทศในอาเซียน
ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN
Community) ไม่มากก็นอ้ ย โดยเฉพาะประชาคมการเมืองและความมัน่ คงซึง่
ประเด็นสำ�คัญคือ ผลประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย
ของแนวคิดและอุดมการณ์ทางการเมือง และสำ�นึกของความเป็นรัฐชาติทจี่ �ำ เป็น
ต้องต่อสูเ้ พือ่ ให้มเี ส้นแบ่งอาณาเขต ทีช่ ดั เจน แต่ในอีกแง่หนึง่ ข้อพิพาทเขตแดน
ย่อมเป็นอุปสรรคต่อการเป็นประชาคมเดียวกัน โดยเฉพาะการทีย่ งั คงมีปญ
ั หา
ข้อพิพาทเกีย่ วกับเขตแดนระหว่างประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคอยูม่ าก และโดย
เนื้อแท้แล้ว ปัญหาข้อพิพาทเขตแดนระหว่างประเทศจึงไม่ใช่ความขัดแย้ง
ระหว่างประเทศ ระหว่างคู่พิพาทโดยส่วนเดียว แต่เป็นแรงกดดันทางการ
เมืองภายในประเทศ ของประเทศคู่พิพาทเอง ที่ส่งผลต่อกระบวนการแก้
ปัญหาและเป็นอุปสรรคสำ�คัญซึ่งนำ�ไปสู่ความยุ่งยากซับซ้อนในการระงับ
ข้อพิพาทระหว่างประเทศ
โดยสรุป แนวทางการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเขตแดนระหว่างประเทศ
จึงอาจไม่ใช่เพียงความพยายามที่จะบรรลุความสำ�เร็จในการ “ขีดเส้น” หรือ
“การกำ�หนดขอบเขตที่แท้จริง” ของเส้นเขตแดน แต่ควรเป็นความพยายาม
บริหารการจัดการความรับรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับความหมายและหน้าทีเ่ ชิง
สัญลักษณ์ของ “เส้นเขตแดน” ให้กบั ผูค้ นทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่อกระบวนการ
ระงับข้อพิพาท รวมทัง้ ต้องป้องกันไม่ให้มกี ารนำ�เอาข้อพิพาทเขตแดนระหว่าง
ประเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ในทาง
สร้างสรรค์ รวมทัง้ สันติภาพและความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกันของทัง้ สองประเทศ

Rebranding ASEAN:
Media-Academics-ASCC
(ASEAN Socio-Cultural Community:
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน)

ชัยรัตน์ ถมยา*

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์***

*
**
***
****
*****

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ**

สงวน คุ้มรุ่งโรจน์****

สุภัตรา ภูมิประภาส*****

ผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ และพิธีกรประจำ�ไทยรัฐทีวี
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร., อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์, นักวิชาการอิสระด้านสื่อสารมวลชน
สื่อมวลชนอิสระและเจ้าของสำ�นักข่าวออนไลน์ “หงวนจัดให้”
นักข่าวและนักแปลอิสระ ผู้จัดการกลุ่มมีเดีย อินไซด์ เอ้าท์
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ชัยรัตน์ ถมยา (ผู้ดำ�เนินรายการ) :

หัวข้อในห้องนีเ้ รือ่ ง “Rebranding ASEAN: Media-AcademicsASCC” ซึง่ หน้าทีข่ องสือ่ มวลชนเกีย่ วกับเรือ่ งอาเซียนนัน้ ถือว่าสำ�คัญทีเดียว
รายการนีม้ วี ทิ ยากรทีค่ ร่�ำ หวอดอยูใ่ นวงการสือ่ ท่านแรก ศาสตราจารย์ (พิเศษ)
ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็น
ผู้ก่อตั้งโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
ท่านทีส่ อง รองศาสตราจารย์ อุบลรัตน์ ศิรยิ วุ ศักดิ์ อดีตอาจารย์ประจำ�
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นนักวิชาการอิสระ
ท่านที่สาม คุณสงวน คุ้มรุ่งโรจน์ ผู้อยู่ในวงการสื่อมาเป็นเวลา
นาน ทำ�งานให้กับหลายสำ�นักข่าวไม่ว่าจะเป็น เดอะ เนชั่น (The Nation)
บางกอกโพสต์ (Bangkok Post) เคียวโด (Kyodo) และหนังสือพิมพ์
เหลียนเหอ เจ่าเป้า (Lienhe Zaobao)
และท่านสุดท้าย คุณสุภัตรา ภูมิประภาส เป็นนักข่าวอิสระ และ
นักแปลอิสระ
ขอเริม่ ทีอ่ าจารย์ชาญวิทย์กอ่ น เพราะว่าทีผ่ า่ นมาเราจะเห็นว่าสือ่ มวลชน
ไม่วา่ จะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์มกี ารพูดถึงการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ในปลายปีนี้ (2015/2558) กันเป็นอย่างมาก แต่ว่าการรายงานของสื่อนั้นมา
ถูกทางหรือไม่ เราต้องฟังจากอาจารย์ชาญวิทย์
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ชาญวิทย์ เกษตรศิริ :

สวัสดีครับ ผมขอพูดอย่างย่อๆ ในประเด็นสำ�คัญหนึ่ง คือ ปัญหา
ของประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้นมีความรู้สึกในแง่ของความเป็นชาติมากกว่า
ความเป็นภูมิภาคนิยม ซึ่งเป็นสิ่งที่ต่างกับยุโรป
ในแง่ของความเป็นไทยกับความเป็นอาเซียน ดูเหมือนจะไปด้วยกัน
ยังไม่ได้สนิทนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นชาติไทยในความหมายของ
ทางราชการ อาจจะพูดได้ว่าเป็นอุปสรรคของความเป็นอาเซียน ประเด็นที่
เราพูดกันในครั้งนี้ ก็คือ เรื่องของลัทธิชาตินิยม ซึ่งผมมองว่ามีอยู่สามลัทธิ
ในปัจจุบันนี้ คือ ราชาชาตินิยม อำ�มาตยาเสนาชาตินิยม และ ชาตินิยมพันธุ์
ทาง เรื่องลัทธิราชาชาตินิยม เน้นที่สถาบันพระมหากษัตริย์ หัวใจอยู่ที่ความ
จงรักภักดี ลัทธิทสี่ องคือ อำ�มาตยาเสนาชาตินยิ ม (Military Bureaucratic
Nationalism) เน้นทีเ่ ชือ้ ชาติไทย และสุดท้ายลัทธิชาตินยิ มพันธุท์ าง (Hybrid
Nationalism) ซึ่งเอาทั้งสองลัทธิแรกมาบวกกันก็เป็นลัทธิที่สาม
สรุปแล้วผมคิดว่าความเป็นไทยของเราไม่ค่อยจะเข้ากับความเป็น
อาเซียน เพราะว่ามันต้องไปผนวกกับอะไรหลายอย่าง ถ้าเราจะมีความเป็น
อาเซียนได้อย่างในกรณีของยูโร เราก็คงจะต้องลดความเป็นชาติในหัวใจเรา
ลงบ้าง เน้นทำ�ความรูจ้ กั กับเพือ่ นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ นบ้านของไทย
ก็คอื พม่า/เมียนมา ซึง่ เรามองเขาเป็นศัตรูถาวร ในกรณีของลาวเราก็พดู เรือ่ ง
เสียดินแดน เรามักจะไม่พูดเรื่องได้ดินแดน เราบอกว่าเราเสียดินแดนลาว
แต่ความจริงเราได้ดินแดนเหล่านี้มาก่อนต่อมาจึงเสียดินแดนตรงนี้ไป อันนี้
เป็นปัญหาของประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งมองด้านเดียว ถ้าเผื่อเราไม่มีความ
เข้าใจในแง่ของอาเซียนทางด้านสังคมและวัฒนธรรม หรือ ASEAN SocioCultural Community (ASCC) ผมคิดว่า ยากมาก เรื่องของอาเซียนคง
ต้องทำ�ความเข้าใจ ต้องศึกษากันอีกมากมาย แล้วต้องทำ�ให้อาเซียนเป็นเรือ่ ง
ของประชาชนต่อประชาชน ไม่ใช่รฐั บาลต่อรัฐบาล เรือ่ งของการศึกษาต่อการ
ศึกษาด้วยกัน ทำ�นองนี้จึงจะไปรอด

ชัยรัตน์ :

อาจารย์เดินทางไปในประเทศอาเซียนหลาย ๆ ประเทศด้วยกัน อาจารย์
เห็นว่ามีความคิดชาตินิยมอย่างนี้ในประเทศอื่นๆ บ้างไหม

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ 43

ชาญวิทย์ :

เป็นอย่างนี้กันแทบทั้งนั้น แต่ชาตินิยมนั้นจะเล็งเป้าว่าจะเอาใคร
เป็นศัตรู ถ้าไม่มีศัตรูร่วมกันก็จะรวมกันไม่ได้ ดังนั้น ไทยเราก็จะปลุกระดม
ด้วยเรื่องว่าพม่ามาตีเราอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเรารวมกันได้ก็เพราะ
มีศัตรูร่วมคือพม่า แต่ในอดีตระยะใกล้ๆ ซึ่งเรามักจะไม่เอ่ยในตำ�ราเรียน
ประวัติศาสตร์ไทยเลย ก็คือศัตรูของเราคือคอมมิวนิสต์ ในการรวมกันผนึก
กำ�ลัง ผู้นำ�รัฐบาลก็มักจะปลุกระดมว่าใครเป็นศัตรู ในอดีตคือคอมมิวนิสต์
แต่ในปัจจุบันคอมมิวนิสต์มันหายไปแล้ว ตอนนี้ที่ว่าภัยของชาติเราคืออะไร
รู้ๆ กันอยู่ แต่ว่าอาจจะพูดไม่ได้

ชัยรัตน์ :

ขอบคุณอาจารย์ชาญวิทย์ครับ ถือว่าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสาที่
สามนี้ก็เป็นเรื่องสำ�คัญ และเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายของอาเซียน ในการ
ประชุมแต่ละครั้งผู้แทนของ 10 ชาติก็จะมีความหนักใจในเรื่องเสาที่สาม
ด้านเศรษฐกิจอย่างทีอ่ าจารย์ชาญวิทย์บอกในช่วงเช้า แต่ถา้ ใครได้ฟงั ก็จะทราบ
ว่าเขาก็มกี ารทำ�งานกันอยูแ่ ล้ว เพียงแต่วา่ เมือ่ ประชาคมก็มกี รอบกฎหมายเข้า
มาครอบ แต่ด้านสังคมวัฒนธรรมถือว่าเป็นด้านท้าทายอยู่มากที่จะเข้าสู่เป็น
AEC ประชาคมโดยสมบูรณ์ ลำ�ดับต่อไปเราฟังทัศนะของรองศาสตราจารย์
อุบลรัตน์ว่าการรายงานข่าวของสื่อในปัจจุบันในเรื่อง AEC เป็นอย่างไรบ้าง

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ :

การรายงานของสือ่ มักออกมาในรูปการเชิญชวนท่องเทีย่ วแบบสบายๆ
มากกว่า จะพบว่าพิธีกรหลายๆ ท่านจะไม่เอารายละเอียดมาแนะนำ� เหมือน
กับเดินผ่านเข้าไปเทีย่ วในวัดไปไหว้พระแล้วก็ออกมาแล้วก็ชวนไปทานอาหาร
แล้วก็จบรายการ ซึ่งดิฉันคิดว่าน่าเสียดายโอกาส เพราะว่าพาไปเที่ยวทั้งที
แทนทีจ่ ะทำ�ให้ผชู้ มทางบ้านได้มโี อกาสได้เข้าใจเสาหลักทีส่ ามของอาเซียนคือ
ด้านสังคมและวัฒนธรรม หรือ ASCC ว่ามีความสำ�คัญอย่างไรและพยายาม
สร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น
แต่เดิมนัน้ ตัวย่อของอาเซียนคือ Association มีความหมายว่า ‘สมาคม’
ซึง่ คบกันมาประมาณ 40 ปีในรูปเป็นสมาคม แค่มาเจอกันเวลาอยากกินเลีย้ ง
แต่พอประกาศเมือ่ 22 พฤศจิกายน 2015/2558 ทีก่ วั ลาลัมเปอร์ ขึน้ ปีใหม่ วันที่
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1 มกราคม 2016/2559 นีเ่ ราจะเป็นประชาคม คือเป็น ASEAN Community
ตอนนีเ้ ราจะคล้องแขนไปด้วยกันแบบไม่หลวมเหมือนเดิม ดิฉนั อยากจะมอง
มันว่ามันแตกต่างจากเดิม ประชาคมอาเซียนทีเ่ ราจะมาคิดกันใหม่นนั้ อาจจะ
ต้องมีความสำ�คัญคู่ขนานไปกับประชาชาติ ประชาชน ศิลปวัฒนธรรมของ
แต่ละชาติสมาชิกก็เป็นของประชาคมด้วย ไม่ต้องไปจดสิทธิบัตรว่าโขน
เป็นของใคร ผ้าปาเต๊ะเป็นของใคร ถ้าเกิดว่าเรามองประชาคม เราจะบอก
ว่าเป็นของส่วนรวม มาแบ่งกันใช้มาแบ่งกันสร้างสรรค์เพิ่มพูนความงดงาม
ของวัฒนธรรมเหล่านี้ เมื่อเช้าก็ได้ยินพูดกันว่าภาษาเป็นปัญหา แต่ที่จริงถ้า
เรามองว่าภาษาของ 10 ชาติอาเซียนก็เป็นภาษาของประชาคม ถ้าหากว่าเรา
สามารถทีจ่ ะให้ทกุ คนรูภ้ าษาอาเซียนเพิม่ หนึง่ หรือสองภาษา ก็รบั ประกันได้
ว่าการสื่อสารก็จะเข้าอกเข้าใจกันอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น
อีกสองข้อ คือเรื่องสื่อ สื่อของแต่ละชาติก็เป็นสื่อของประชาคม และ
การศึกษาของแต่ละชาติสมาชิกก็เป็นการศึกษาของประชาคมอาเซียนเช่น
กัน ถ้าเรามองแบบคู่ขนานประชาชาติกับประชาคม
ดิฉันขอยืมความคิดของอาจารย์เบน แอนเดอร์สัน ซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้
กับเราด้วยว่า การรีแบรนด์แท้จริงแล้วน่าจะหมายถึงว่าเรากำ�ลังมีชุมชน
จินตกรรมใหม่ ที่เราจะต้องช่วยกันคิดว่า เราจะมีจินตนากรรมของประชาคม
แห่งนีท้ ไี่ ม่ใช่เป็นเพียงทีร่ วมของประชาชาติแต่ละประชาชาติ แล้วเราก็หวงแหน
ทั้งพรมแดน ทั้งวัฒนธรรม ทั้งอะไรต่างๆ ไปตลอดอยู่อย่างนี้ นัยสำ�คัญที่จะ
พูดถึงก็คือว่า ทั้งเรื่องอาณาเขต บูรณภาพแห่งดินแดน เรื่องของความมั่นคง
รัฐชาติ ศิลปวัฒนธรรม สังคม ในฐานะประชาคม เราอาจจะต้องมองว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำ�คัญ แล้วเราจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร
ในภาษาข่าวก็เช่นกัน ดิฉนั อยากจะติงนิดหนึง่ คำ�ว่าครอบครัวเดียวกัน
ฟังดูดี เหมือนเราเป็นพี่น้อง หรือช่อง 3 ก็จะมีข่าวของเขาชื่อว่า “อาเซียน
ครอบครัวเดียวกัน” แต่ว่าครอบครัวเดียวกันมันเป็นสายเลือดเดียวกัน ดิฉัน
อยากจะมองว่าความเป็นประชาคมมันเป็นภาคของสังคมส่วนรวม เราไม่ได้จะ
ต้องผูกพันกันด้วยสายเลือดเดียวกัน ถ้าเราใช้อปุ มาอุปมัยแบบจารีตอย่างนี้ อาจ
จะทำ�ให้เราเกิดความเข้าใจผิดก็ได้ว่าครอบครัวเดียวกันไม่มีทะเลาะกัน ไม่มี
ความเห็นแตกต่าง ต้องฟังพ่อนะ แล้วมันจะไปกันใหญ่หรือเปล่า แท้ทจี่ ริงแล้ว
คุณค่าของประชาคมนัน้ หลายท่านพูดไปแล้ว จะต้องเสมอภาค เท่าเทียม ให้
เกียรติเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอาจจะมีอยู่ในครอบครัว หรืออาจจะไม่มีใน
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บางครอบครัว ก็แล้วแต่ แต่ความเชื่อมโยงของอุปมาอุปมัยอันนี้ บางทีอาจ
จะเป็นเรื่องวิสัยทัศน์ของเรื่อง Universal value หรือ Regionalism หรือที่
อาจารย์ชาญวิทย์พูดถึงภูมิภาคนิยม
ในแผน master plan ของอาเซียนทีเ่ ขาเขียนไว้ในเรือ่ ง connectivity
ถ้าเรามองเจาะไปที่สื่อ เราก็จะมีคำ�ถามว่า แล้วสื่ออาเซียนเชื่อมโยงกันมาก
น้อยแค่ไหน กลุ่มคนที่ทำ�งานในสื่อคือ กลุ่มนักหนังสือพิมพ์ กลุ่มคนที่เป็น
นักวิชาชีพ กลุม่ คนทีเ่ ป็นศิลปิน มีโอกาสเชือ่ มโยงกันเองโดยอาจจะไม่จ�ำ เป็น
ต้องผ่านกลไกของรัฐ เชือ่ มโยงในฐานะมนุษย์ทที่ �ำ งานด้านเดียวกัน มีโอกาส
สักแค่ไหน มีกลไก มีเครือข่ายหรือยัง ก็คงเป็นโจทย์หนึ่ง
สิ่งสุดท้าย ที่จะเป็นข้อเสนอสำ�หรับวันนี้ ก็คือจะมองว่าถ้าประชาชน
กับประชาชน ในสมาชิกของประชาคมจะร่วมมือกัน อาจจะทำ�ได้ผ่านระบบ
สื่อมวลชนและการศึกษา และเรื่องของ popular culture (วัฒนธรรมกระแส
นิยม) ทีวีของเรามีช่องรายการที่เป็นละครจากกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน
ไหม 6 ช่องเดิม และ 36 ช่องใหม่ มีไหม มีละครจากประเทศกัมพูชาให้เรา
ดูไหม ช่องของประเทศไทย ไม่ใช่เปิดช่องกัมพูชา มีละครมาเลย์ไหม ละคร
ทีวีจากฟิลิปปินส์ไหม แต่พม่าเขาดูของเรา ลาวก็ดูของเรา กัมพูชาก็ชอบ
ดาราไทย มาเลย์ก็ชอบนางเอกไทย มีโรงหนังที่เขาฉายหนังอาเซียนไหม
ถามว่า 10 ประเทศในภูมิภาคนี่มีสักช่องหนึ่งหรือช่วงหนึ่งไหมที่เขาจะฉาย
หนังในภูมิภาคนี้หมุนเวียนมา ไม่มี เพลง-วัยรุ่นฟังเพลง มีแต่ป๊อปเกาหลี
ป๊อปมาเลย์เขาก็มี อินโดนีเซียเพลงป๊อปดังมาก แร็ปก็ดัง แต่ว่าเราไม่รู้จัก
ถามว่ารางวัลซีไรท์แปลมาเป็นไทยทุกเล่มไหม ไม่มีการให้ทุนแปลเป็นไทย
เลยตลอด 30 ปีที่ผ่านมา มีบางเล่ม น้อยมาก ดังนั้นมีรางวัลซีไรท์ก็จริง
แต่เราไม่ซึมซับ นวนิยาย เรื่องสั้น หรือบทกวีที่เขาชนะรางวัลของประเทศ
ต่างๆ ในกลุ่มสมาชิกเรา ข้อเสนอสำ�คัญสำ�หรับวันนี้ ถ้าเกิดว่าเราทดลองให้
มันมี ตบท้ายด้วยการดูว่า ระบบการศึกษาเริ่มสร้างคน ต้องบอกว่าโครงการ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาของอาจารย์ชาญวิทย์คือโครงการฯ ที่เรียกว่า
มองการณ์ไกล เป็นระดับปริญญาตรี เป็นโครงการฯ ทีส่ ง่ เสริมให้มภี าษาของ
กลุ่มประเทศสมาชิกให้เลือกเรียน
ขอสรุปว่าเราน่าจะได้เอาศิลปวัฒนธรรมในลักษณะของป๊อป แล้วก็
เข้าถึงทั้งคนรุ่นใหม่ ทั้งผู้ใหญ่ แล้วแต่นิยมอะไรเอามาแลกเปลี่ยนกันให้มาก
ขึ้น ต้องลงทุนแล้วใช้ความพยายามให้เป็น people to people มันจะเข้า
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ถึงเพราะว่าจิตใจ ความใฝ่ฝัน อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ มันจะถ่ายทอดผ่าน
ศิลปวัฒนธรรมมาก

ชัยรัตน์ :

ขอบคุณอาจารย์อุบลรัตน์ครับ เห็นด้วยกับอาจารย์ในหลายๆ เรื่อง
การใช้วัฒนธรรมป๊อปเข้ามาเชื่อมโยง แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสังคมของแต่ละที่นั้น
จะเปิดกว้างทีจ่ ะยอมรับเรือ่ งนีใ้ นแต่ละประเทศมากน้อยแค่ไหน มีอยูค่ รัง้ หนึง่
คือมีภาพยนตร์ทโี่ ด่งดังในประเทศไทย ก็ไปโด่งดังทีอ่ นิ โดนีเซีย คิดว่าน้องๆ
ทีอ่ ยูใ่ นทีน่ คี้ งได้ดู ‘สิง่ เล็กๆ ทีเ่ รียกว่ารัก’ มาริโอ ทำ�เงินติดอันดับท็อปเท็นใน
อินโดนีเซีย ก็เลยถามเพือ่ นทีอ่ นิ โดนีเซียว่ามันโดนตรงไหนเหรอ เขาบอกมัน
ใกล้กัน วัฒนธรรมเด็กมัธยมปลายตกหลุมรักรุ่นพี่ แล้วมาริโอก็ไปโด่งดังใน
อินโดนีเซียมาก ณ ตอนนั้น หนังอินโดนีเซียที่จริงแล้วก็มีหนังที่มีคุณภาพ
อยู่มากมาย แต่ว่าเราก็ยังไม่เปิดโอกาสให้หนังของประเทศเพื่อนบ้านได้เข้า
มาฉายในโรงหลักๆ ของเรา ก็ต้องขึ้นอยู่กับท่านผู้บริหารของโรงหนังหรือ
สายจัดหนังอะไรต่างๆ ว่าจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน รายการ
โทรทัศน์เราก็ยงั ไม่ได้มขี องจากต่างชาติหรือในประเทศเพือ่ นบ้านในอาเซียน
เข้ามามากนัก ระดับผูบ้ ริหารต้องเห็นความสำ�คัญตรงนีด้ ว้ ย ทีจ่ ะนำ�สิง่ เหล่านี้
มาให้คนไทยได้ดูกัน
ลำ�ดับต่อไปเราไปที่คุณสุภัตราซึ่งทำ�งานการมอนิเตอร์เกี่ยวกับเรื่อง
การทำ�งานของสื่อในการรายงานเรื่องอาเซียน

สุภัตรา ภูมิประภาส :

ก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าพอได้โจทย์หัวข้อนี้ก็กุมขมับเหมือนกัน สิ่งที่
ทำ�ก็คือไปอ่านบลูพรินต์ของ ASCC พออ่านแล้วก็กุมขมับมากขึ้น เพราะว่า
มันมี keywords มากมาย ดิฉันจึงจะขอสนทนากับท่านด้วยภาพ
สิ่งที่ ASCC จินตนาการถึงมีอยู่ 6 ข้อหลัก คือ เรื่องของการ
พัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม การคุ้มความยุติธรรมในสังคม เรื่องสิทธิ
เรื่องความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การลดช่องว่างการพัฒนา แต่เรื่องที่ดิฉัน
สนใจมากทีส่ ดุ คือการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ซึง่ ได้ยนิ มานานมาก หนึง่ วิสยั
ทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคม มันคืออะไรกัน ก็ไปถามผู้รู้ว่า ของอียู
มีไหม และอัตลักษณ์ร่วมของอียูคืออะไร ทุกคนก็บอกว่า คือประชาธิปไตย
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ดิฉันขอเริ่มจากภาพที่ 1 ภาพผู้นำ� 10 คนของอาเซียน เมื่ออาเซียน
จะมีอัตลักษณ์ร่วมจะเป็นอย่างไร อียูบอกว่าประชาธิปไตยเป็นอัตลักษณ์
ที่ทุกประเทศมีร่วมกันหมด ของอาเซียน 10 ประเทศ ถ้าพิจารณาภูมิหลัง
ทางการเมืองแต่ละประเทศว่าเราจะหาอัตลักษณ์ร่วมได้ไหม มีสองประเทศ
เป็นสังคมนิยม คือ สปป. ลาวและเวียดนาม อีก 6 ประเทศมีรัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้ง คือ กัมพูชา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า
ซึ่งเพิ่งเลือกตั้งไป (2015/2558) และเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกว่าพม่ากำ�ลังอยู่
บนถนนสู่ประชาธิปไตย บรูไนเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ องค์สุลต่าน
เป็นทัง้ กษัตริย์ เป็นรัฐมนตรีกลาโหม รัฐมนตรีคลัง เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะ
ฉะนั้นจะเห็นภาพท่านอยู่ในผู้นำ� 10 คน และตอนนี้ในอาเซียน ประเทศที่อยู่
ในระบบเผด็จการรัฐบาลที่มาจากทหารมีอยู่ประเทศเดียว คือประเทศไทย
ดังนั้นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าอัตลักษณ์ร่วมทางการเมือง เราก็หาไม่ได้แล้ว
ตอนนี้สิ่งที่อาเซียนร่วมกันไม่ทราบว่าบวกหรือลบคือ ปัญหาของ
ผู้อพยพและแรงงาน แรงงานข้ามชาติ ภาพที่เห็นนี่คือชาวโรฮีนจา เป็น
อัตลักษณ์ร่วมกันของอาเซียน คือไม่มีประเทศไหนรับเลย ตอนนี้ปัญหาก็ยัง
คาราคาซังอยู่ว่าจะไปทางไหน โรฮีนจาจำ�นวนมากก็ยังลอยอยู่กลางทะเล
ถ้าไม่อยู่กลางทะเลก็อยู่ในคุก หรือไม่ก็ถูกลักพาตัว ถ้าเผื่อเราดูข่าวบ่อยๆ
จะเห็นว่าสื่ออาเซียนรายงานเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยทีเดียว นี่อาจจะเป็นอันหนึ่งที่
ร่วมกันได้
ภาพที่ 2 ดิฉันจะพูดเรื่องสื่อ เรื่องเสรีภาพสื่อ หนังสือสองเล่มนี้เป็น
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2

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ต้องขอบคุณคุณสงวน คุ้มรุ่งโรจน์ ที่ช่วยหาเล่ม
ซ้ายมาให้ เมื่อไม่กี่วันมานี้เองสิงคโปร์ได้ปลดล็อคหนังสือที่ต้องห้ามทั้งหมด
สองร้อยกว่าเล่ม สองในสองร้อยกว่าเล่มก็คอื หนังสืออีโรติคเล่มขวาคือแฟนนี่
ฮิล (Fanny Hill) เล่มซ้ายคือ หนังสือเดินทัพทางไกลของพรรคคอมมิวนิสต์
จีน ซึ่งเป็นหนังสือต้องห้ามมานานมากแล้วก็ปลดล็อคแล้ว นี่ถือว่าเป็น
ความก้าวหน้าในแง่ของเสรีภาพสื่อในสิงคโปร์ รัฐบาลบอกว่าการประกาศ
ปลดล็อกครัง้ นีม้ นั สะท้อนว่าสังคมเปลีย่ นไปแล้ว ก็คอื เดินไปข้างหน้า เขารูส้ กึ
ว่าหนังสือที่เคยต้องห้ามเอามาขายได้แล้วตอนนี้ แต่น่าเสียดายว่าบางเล่มก็
หมดไปจากท้องตลาด แต่ถ้าจะพิมพ์ใหม่ก็ไม่เป็นไร
ดิฉันขอยกตัวอย่างอีกประเทศหนึ่ง เรื่องนี้เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
นิวยอร์คไทม์ฉบับทีพ
่ มิ พ์ในประเทศไทยจะเห็นว่าเขาประกาศเอาไว้ ภาพที่ 3

3
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นิวยอร์คไทม์เขาไม่ได้ลบออก คือผูพ
้ มิ พ์ในไทยตัดสินใจทีจ่ ะไม่พมิ พ์เอง ทีน่ �ำ
เสนอ เพราะว่าอยากให้ลองเปรียบเทียบว่าจะหาอัตลักษณ์รว่ มอะไรตรงไหน
มันไม่ค่อยมีจุดร่วมมากนัก มาเลเซียก็สั่งให้นิตยสารรายสัปดาห์หยุดพิมพ์
ไปสามเดือน เพราะว่าเขานำ�เสนอเรื่องคอร์รัปชั่น ที่ดูเหมือนกับว่าพาดพิง
ผู้มีอำ�นาจก็ถูกสั่งให้หยุดไปสามเดือน ยกตัวอย่างเพียงสามประเทศก็พอ ที่
เป็นจุดร่วมว่า press freedom ยังมีปัญหาอยู่พอสมควร โดยไม่ต้องพูดถึง
ประเทศอื่นๆ ดูสามประเทศนี้ไปก่อน

4

เรื่องศาสนา ในกฎบัตรอาเซียนบอกว่าต้องเคารพความแตกต่าง
กันทางศาสนา ภาพที่ 4 ภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงระดับอาเซียน แค่ระดับใน
ประเทศเอง พระองค์นี้ชื่อพระวิระธุมีชื่อเสียงโด่งดังมากจะมีผู้คนติดตาม
มากมาย มีภาพขึ้นปกนิตยสารไทม์ด้วย เป็นผู้นำ�กลุ่ม พม่าเรียกกลุ่ม
มะบ๊ะต๊ะ เป็นกลุ่มชาตินิยมพม่าที่ใช้ศาสนาเป็นการเมือง ถ้าเปรียบเทียบกับ
อียู อัตลักษณ์ร่วมหนึ่งของอียูก็คือ ต้องแยกศาสนาออกจากการเมือง แต่ว่า
ในอาเซียนอย่างของพม่า กลุม่ มะบ๊ะต๊ะ พระวิระธุเป็นคนทีอ่ อกมาคัดค้านต่อ
ต้านมุสลิมโรฮีนจา ของเมืองไทยก็มที เี่ อาศาสนามาเกีย่ วกับการเมือง ซึง่ ดิฉนั
ขอผ่านไปเพราะคิดว่าทุกท่านทราบดีอยู่แล้ว
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5

ภาพที่ 5 เป็นเรื่องของชุดประจำ�ชาติ สไลด์แรกเป็นชุดประจำ�ชาติ
ที่ ASCC เอามา แต่นี่คือชุดในการประกวดมิสยูนิเวอร์ส ขณะที่ภาคเอกชน
ออกแบบชุดประจำ�ชาติเลยไปไกลมากแล้ว ชุดเก๋ไก๋ สนุกสนาน แต่ของของ
อาเซียนในบลูพรินต์ก็ยังเป็นแบบที่เราเห็นกันมาตั้งแต่เกิดอยู่ ดิฉันอยากจะ
จบแค่นี้ว่า ก่อนที่จะไปถึงหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ หนึ่งประชาคมนี่ สิ่ง
ที่ต้องรีแบรนด์อาเซียนซึ่งอาจจะต้องรีแบรนด์ตั้งแต่ระดับผู้นำ�เลยหรือเปล่า

ชัยรัตน์ :

สิ่งที่คุณสุภัตราพูดเรื่องอัตลักษณ์ ก็เป็นประเด็นที่มีการถกเถียง
ทุกครัง้ ในเวทีการประชุมอาเซียน หนึง่ วิสยั ทัศน์ หนึง่ ประชาคม หนึง่ อัตลักษณ์
ทุกครั้งจะต้องมีการถามว่าตกลงแล้วอัตลักษณ์ของอาเซียนคืออะไรกันแน่
แม้กระทั่งภาษาเองก็ยังไม่สามารถจะตกลงกันได้ว่าภาษาคืออะไร ก็ไป
ใช้ภาษาอังกฤษแทน อินโดนีเซียเคยมีการผลักดันบอกให้ใช้บาฮาซาไหม
เพราะประชากรของเขามากที่สุด เขาควรจะได้ใช้ มันก็ไม่สามารถจะตกลง
กันได้ ทำ�ไมต้องเป็นบาฮาซา ทำ�ไมไม่เป็นภาษาอื่น ทำ�ไมบาฮาซาดีกว่า
ทีอ่ นื่ อย่างไรหรือ เพราะฉะนัน้ แล้วความเป็นอัตลักษณ์ถอื ว่าเป็นสิง่ ทีท่ า้ ทาย
อย่างมากต่อการเป็นประชาคม แล้วก็คดิ ว่าคงจะยังไม่ได้คำ�ตอบในระยะเวลา
อันสั้นนี้ คงจะต้องมีการถกเถียงกันไปอีกนาน
ลำ�ดับต่อไปเราไปฟังคุณสงวน คุ้มรุ่งโรจน์บ้าง คุณสงวนเป็นผู้ที่
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เดินทางแทบจะเรียกว่าทุกหย่อมหญ้าในอาเซียน พูดภาษาได้หลายภาษา
ทั้งภาษาเวียดนาม ภาษาจีน และภาษาในอาเซียนอีกหลายภาษา น้องๆ
นักข่าวต้องพึง่ พาคุณสงวน เราเรียกกันว่าเฮียหงวน ในการทีเ่ ราอยากจะรูข้ า่ วใน
อาเซียนว่าเขาพูดอะไรบ้างเพราะเราไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งภาษาเวียดนามหรือภาษา
อื่นๆ ต้องรอเฮียหงวนคอยแปลให้แล้วเราก็จะคอยติดตาม ขอเชิญเฮียหงวน

สงวน คุ้มรุ่งโรจน์ :

ความจริงนีป่ ระชาคมอาเซียนเดิมทีเขาจะให้ก�ำ เนิดปี 2020/2563 แต่
ต่อมาเขาร่นเวลาให้เร็วขึน้ เป็น 2015/2558 จริงๆ แล้วประชาคมอาเซียนยังไม่
ได้คลอดเลย กำ�หนดผ่าคลอดวันที่ 31 ธันวาคมนี้ (2015/2558) แต่รู้สึกว่าที่
ผ่านมาสื่อ jump the gun ไปหลายปี ผมก็ไม่เข้าใจว่าความจริงเสาแรกที่
สำ�คัญทีเ่ ขากำ�หนดคือ การเมืองและความมัน่ คง ซึง่ เมือ่ สองอาทิตย์ทแี่ ล้วการ
ประชุมอาเซียนซัมมิตทีก่ วั ลาลัมเปอร์ เขาไปย้�ำ เรือ่ งนีเ้ นือ่ งจากว่ามีเหตุการณ์
ก่อการร้าย มีปญ
ั หาเรือ่ งค้ามนุษย์ เลยเอาไว้ล�ำ ดับหน้าๆ ส่วนเสาสุดท้ายทีเ่ รา
กำ�ลังพูดไม่ค่อยให้ความสำ�คัญอะไรเลย ก่อนที่เราจะเข้าสู่ประชาคม เราจะมี
อัตลักษณ์ร่วมกัน เราต้องเข้าใจวัฒนธรรม ที่มาของสังคม
เมื่อเช้านี้ก่อนผมไปศูนย์วัฒนธรรมจีนซึ่งเปิดมา 3 ปีแล้ว แต่คน
ไทยส่วนใหญ่ไม่ทราบ ศูนย์วัฒนธรรมของเกาหลีใต้ก็เปิดมา 2 ปีแล้ว
แต่วัฒนธรรมของเกาหลีนี่เขายังจับจุดจับใจของวัยรุ่นทัน มี K pop มีเชิญ
พวกดารา แต่ศนู ย์วฒ
ั นธรรมจีนเป็นศูนย์วฒ
ั นธรรมอาเซียนแห่งแรก และเป็น
ศูนย์วฒ
ั นธรรมจีนทีอ่ ยูโ่ พ้นทะเลทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ แห่งโลก ผมคิดว่าหลายคนยังไม่รู้
ว่าอยู่ที่ไหน มีห้องสมุด มีหนังสือหมื่นกว่าเล่มมีทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีน สามารถไปชมได้ อาเซียนมีศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนไหม ไม่มีเลย
มันเป็นเรื่องแปลกแล้วเราจะเข้าสู่อัตลักษณ์อาเซียนได้อย่างไร
ผมเป็นคนทีช่ อบทีวดี าวเทียม ปรากฏว่าพม่าเมือ่ ประมาณ 10 ปี มีอยู่
ช่องหนึ่ง เดี๋ยวนี้มีทั้งหมด 14 ช่อง ลาวมีอยู่ประมาณ 9 ช่อง ทีวีของอินโด
จีน มีช่องชนกลุ่มน้อย ของลาวมีทั้งภาษาลาว ภาษาม้ง ภาษาขมุ เวียดนาม
บางช่องมี 7-8 ภาษา มีของท้องถิ่น มีเวียดนาม อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน รัสเซีย
เกาหลี ญี่ปุ่น เขมรก็มี แล้วทุกช่อง แม้กระทั่งของลาวก็มีภาษาอังกฤษหมด
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2013/2556 สมาคมนักข่าวไทยได้จัดตั้งชมรมนักข่าว
อาเซียนขึ้นมา จุดประสงค์คือรับ AEC อันนี้เป็นแถลงการณ์ของสมาคม
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นักข่าวคือรับ AEC แต่ไม่ได้มารับเสาสุดท้าย อันนี้สำ�คัญ พอพูดถึง AEC
แม้กระทั่งรายการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ทุกวันนี้ก็มี
รายการ AEC เหมือนกัน วันก่อนนีท้ รี่ ฐั มนตรีทอ่ งเทีย่ วไปดูสนามบินอูต่ ะเภา
นั่นก็ต้อนรับ AEC บอกว่ามีสนามบินอู่ตะเภาจะทำ�ให้จำ�นวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นปีหนึ่ง 7-8 ล้าน แล้วก็ทำ�ให้ไทยมีสนามบินมากที่สุดในภูมิภาคนี้
แต่ถ้าลองพิจารณาดูว่า ฟิลิปปินส์มีกี่เกาะ มาเลเซียมีกี่เกาะ อินโดนีเซียมี
กี่เกาะ ผมคิดว่าข้อมูลของเราแย่มากในเรื่อง AEC ผมบอกน้องๆ แม้กระ
ทั่งเฟซบุ๊กผมเขียนซ้ำ�แล้วซ้ำ�อีกว่า AEC มันยังไม่มี มันยังไม่คลอดด้วย
มันยังไม่ผ่าคลอด
ขอเสริมเรื่องทีวี เกี่ยวกับหนัง ผมเคยอยู่วงการนี้มาก่อน ผมว่าปี
นี้เป็นปีที่เปิดศักราชของหนังอาเซียนแลกเปลี่ยน เมื่อเร็วๆ นี้มีหนังของ
โฮจิมินห์ เถ้าจิ๋น เอ๋อ เซียม (Thầu Chín ở Xiêm) เถ้าจิ๋น (Thau Chín)
ที่สยาม และก็มีหนังเขมรกับไทยที่ร่วมสร้างด้วยกันชื่อ ‘บองสะรันโอ พี่รัก
น้อง’ มีใครได้ดูหรือเปล่า แสดงโดย เรย์ แมคโดนัลด์ กำ�กับโดย ศิวาพร
พงษ์สุวรรณ คือ เรื่องนี้เป็นครั้งแรกรอบหลายๆ ปีที่อดีตนางเอกงูเก็งกอง
มาแสดง เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วที่เวียดนามเขาเอาหนังเรื่อง ‘ฟรีแลนซ์’ ไป
ฉาย ถ้าเรากลับไปยุคเขมรแดง หรือว่าเขมรยังไม่แตก หรือว่าไซ่ง่อนยังไม่
แตก ปี 1975/2518 มีความร่วมมือกันมากแบบเวียดนามมีดาวโป๊คนหนึง่ ทีค่ น
ไทยรู้จักดีคือ เถิ่ม ถุย หั่ง ส่วนดาราเขมรก็คือ ดี เศวต เจีย ยุทธ งูเก็งกอง
หนังสมัยนั้นก็ร่วมกับฉลอง ภักดีวิจิตร มีหนังชาละวัน งูเก็งกองหลายภาค
มีความร่วมมือ ขอบคุณครับ

ชัยรัตน์ :

ตอนทีอ่ นิ โดนีเซียเป็นประธานอาเซียนทีผ่ า่ นมา เขาก็มคี วามพยายาม
มีการให้เงินไปทำ�รายการอาเซียนทูเดย์ซงึ่ เป็นภาษาอังกฤษ เป็นการเริม่ ต้น
โดยจะมีเจ้าภาพหลักคือคนอินโดนีเซีย และมีเจ้าภาพร่วม จากแต่ละประเทศ
ในอาเซียนโดยจะคัดผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนกันไป พอเขาทำ�รายการเสร็จก็จะ
เอาไปไว้ทสี่ �ำ นักเลขาธิการ แล้วให้แต่ละประเทศสามารถไปดึงมาออกอากาศ
ได้ แต่กไ็ ม่มสี มาชิกของประเทศอาเซียน หรือทีวขี องสมาชิกประเทศไหนไปดึง
เอาตรงนัน้ มาออกอากาศ นัน่ เป็นเงินตัง้ ต้นทีร่ ฐั บาลอินโดนีเซียเขาพยายามจะ
ทำ� รูส้ กึ ว่าจะทำ�มาติดต่อกันสามปี ไม่รวู้ า่ ปัจจุบนั รายการนีย้ งั ทำ�อยูห่ รือเปล่า
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แต่ว่าออกอากาศที่ประเทศอินโดนีเซียเดือนละครั้ง แต่ประเทศอื่นๆ ก็ไม่ได้
นำ�เอามาออกอากาศ
ผมขอถามสั้นๆ กับทุกท่านละกันว่า คำ�ว่า AEC เป็นคำ�ที่ใช้กัน
มากเหลือเกิน เป็นคำ�ที่เหมือนกับเป็น keyword ทุกคนจัดกิจกรรมต้องมี
คำ�ว่า AEC หมดในสถานศึกษา ไม่ว่าอะไร ถ้าใช้คำ�ว่า AEC งบประมาณ
ผ่านฉลุย สามารถที่จะจัดการประชุมสัมมนาอะไรก็ได้ แต่เอาเข้าจริงๆ แล้ว
นี่เหมือนหลายๆ หน่วยงานก็ยังไม่ได้เข้าใจ เอาเป็นว่าจัดๆ ไปก่อนขอแต่ให้
มีค�ำ ว่า AEC เท่านัน้ รวมถึงสือ่ มวลชนในการทีพ
่ ยายามนำ�เสนอ แต่ละท่าน
มองการนำ�เสนอเป็นอย่างไร และมีขอ้ เสนอแนะในการทำ�งานของสือ่ มวลชน
อย่างไร

ชาญวิทย์ :

คำ�ว่า AEC ผมเข้าใจว่ามันเป็นความเข้าใจผิดของหน่วยงานราชการ
ไทยกับสือ่ มวลชน ผมคิดว่าเผลอๆ เขาอาจจะคิดว่าเขากำ�ลังพูดเรือ่ งประชาคม
อาเซียน จริงๆ มันคือ AC หรือ ASEAN Community เท่านั้น แต่ว่าด้วย
ความไม่รู้เขาก็เลยใช้คำ�ว่า AEC แล้วก็ใช้ตามกันมา พูดง่ายๆ ความไม่รู้ว่า
อาเซียนคืออะไร ผมว่าถ้าจะเป็นอาเซียนได้ตอ้ งคิดข้ามพรมแดน มันต้องข้าม
เส้นเขตแดนให้ได้ ความรักชาติผิดปกติของคนในอาเซียนมันทำ�ให้อะไรๆ ก็
เป็นของตัวเองหมด ประเด็นก็คอื ว่าต้องกลับมาทีแ่ ชร์ เราต้องแชร์ ว่าต้องเป็น
วัฒนธรรมร่วมของอาเซียน ผมคิดว่าเรายังไปถึงจุดนั้นไม่ค่อยจะได้ เพราะ
ว่าความไม่รู้เขา-ไม่รู้เราที่มีมากทั้งในระบบราชการ ในระบบของการศึกษา
ในระบบของสื่อ ในหมู่ผู้สื่อข่าว ทำ�ให้เป็นปัญหามาก

สงวน :

ผมไปในหลายประเทศไปที่กองบรรณาธิการ เขาจะมีโต๊ะอาเซียน
แต่ของไทย เรามองข่าวอาเซียนเป็นข่าวต่างประเทศด้วยซ้ำ�บางครั้ง ที่ตลก
ที่สุด ก็คือเมื่อเร็วๆ นี้ท่านผู้นำ�ไทยไปประชุมที่มาเลเซีย มีน้องสื่อเขียนมา
ทางไลน์บอกว่า นักข่าวคนนั้นที่ไปทำ�ข่าวเพื่อต้องการไปสัมภาษณ์พลเอก
ประยุทธ์ ผมก็ถามว่าทำ�ไมไม่สัมภาษณ์สีจิ้นผิงหรือว่าโอบามา ผมคิดว่ามัน
ตลกมากที่นักข่าวไทยที่ส่งไปทำ�ข่าวอาเซียนหรือข่าวต่างประเทศแต่กลับ
ไปถามการเมืองไทย ตอนนี้ข่าวทีวีอาเซียนที่พูดเรื่องอาเซียนจริงๆ นี่ก็คือ
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ช่องเวียดนาม แต่กอ่ นหน้านีเ้ บอร์นามา (Bernama) เคยทำ� และสือ่ ของสิงคโปร์
ก็ยังใช้ได้ แต่บางอย่างก็เป็นเรื่องอ่อนไหวเกินไปที่จะพูดถึงประเทศตัวเอง

อุบลรัตน์ :

มีประเด็นหนึง่ ทีต่ อ่ จากคุณสงวน เรือ่ งของการมองภาพข่าวในภูมภิ าค
อาเซียน ดิฉันทำ�วิจัยไว้เมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้ว หนังสือพิมพ์จะบอกว่า
10 ประเทศอาเซียน เป็นข่าวต่างประเทศ คือจับเอาข่าวประเทศเพือ่ นบ้านไป
อยูใ่ นข่าวต่างประเทศ และอยูห่ น้าใน เกือบจะไม่มขี า่ วใหญ่ทขี่ นึ้ หน้าหนึง่ แต่
ว่าทีส่ �ำ คัญคือ การมองว่าข่าวจากประเทศเพือ่ นบ้านนัน้ เป็นข่าวต่างประเทศ
ถ้าต่อไปเรามองว่าเราเป็นภูมิภาคเดียวกัน เราเป็นประชาคมเดียวกัน ก็อาจ
จะต้องขยับตัวมาสู่การมองว่าเป็นข่าวจากกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน
จะต้องจัดรีออกาไนซ์ความคิดตรงนี้ใหม่ในห้องข่าว ในการจัดนักข่าวไป
ทำ�งาน ต้องมีการลงทุนเพิ่ม ที่บอกว่ามันไปไม่ถึงไหนก็เพราะว่าไม่มีทุน
ประเด็นที่สองก็คือเรื่อง การที่ประเทศไทยอาจจะมีมายาคติ และอคติที่มอง
ว่าไทยนัน้ เป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน เป็นมายาคติทสี่ ะสมมาเรือ่ ยๆ
คล้ายๆ มองหยุดนิ่ง โดยไม่มองว่าประชาคมประกอบไปด้วยสมาชิก แต่เรา
จะมองว่าเราเป็นศูนย์กลางใครก็มาชิงตำ�แหน่งศูนย์กลางไปไม่ได้ เพราะว่า
โดยสิ่งแวดล้อม โดยภูมิศาสตร์ แต่ว่ามันอาจจะไม่จริงก็ได้ ทุกอย่างขณะนี้
มันกำ�ลังปรับตัวใหม่หมด คิดว่าตรงนี้คือมายาคติ ที่ถ้าเราไม่พยายามถอด
มันลงไปบ้างจะสร้างปัญหาต่อไปทั้งปมเขื่อง และปมด้อยของเรา ขอบคุณ

สุภัตรา :

หนังสือพิมพ์ The Nation มีหน้าอาเซียน แล้วก็จะมีเน็ตเวิร์ก คือ
เอเชียนิวส์เน็ตเวิร์ก คือหนังสือพิมพ์แต่ละสำ�นักข่าวในภูมิภาคประมาณ
10 ฉบับ จะเอาข่าวสารจากเน็ตเวิร์กไปใช้ได้ ได้เงินจากมูลนิธิคอนราด อันนี้
มีมานานแล้วแต่ไม่คอ่ ยจะป๊อปปูลาร์เท่าไรนัก ส่วน Bangkok Post ไม่มหี น้า
อาเซียน แต่วา่ เสนอข่าวตลอด ส่วนใหญ่แล้วจัดไปไว้ในหน้าข่าวต่างประเทศ
เวียดนามจะมีนกั ข่าวในทุกประเทศในภูมภิ าคนี้ ซึง่ อาจจะเป็นเพราะว่ามีเงินทุน
รัฐบาล นักข่าวของเวียดนามเป็นข้าราชการทีส่ ง่ ประจำ�ทุกประเทศในภูมภิ าค
ของมาเลเซีย-เบอร์นามามีแต่วา่ ไม่ครบ ทีน่ า่ จับตามองก็คอื ของสิงคโปร์ คือ
ชาแนลนิวส์เอเชีย ซึ่งตอนหลังค่อนข้างจะนำ�เสนอข่าวอาเซียนมากขึ้น
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ชัยรัตน์ :

มีคำ�ถามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาไหม เชิญเลยครับ

ผู้ถาม :

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นันทนา นันทวโรภาส จากวิทยาลัยสื่อสารการเมือง
มหาวิทยาลัยเกริก หัวข้อ รีแบรนดิงอาเซียน ฟังดูประหนึง่ ว่ามันเคยมีแบรนด์
มาแล้วมันเน่าเลยต้องรีแบรนด์ จริงๆ ตรงนี้ดิฉันเข้าใจว่าอาจารย์ชาญวิทย์
คงอยากจะเห็นว่าอาเซียนมันน่าจะถูกมองอย่างไรจากที่จะถูกนำ�เสนอออก
มาในปลายปีนี้วันที่ 31 ธันวาคม 2015/2558 แม้ว่ามันจะเร่งรีบเกินไปหน่อย
แต่วา่ มันออกมาแล้ว เราคงอยากจะช่วยกันมองว่าแบรนด์อาเซียนทีป่ ระชาคม
โลกจะมองเราเหมือนเรามองอียู เรามองว่ามันเป็นประชาคมที่มีมาตรฐาน
สูงมาก แล้วทุกคนเข้ามาแล้วจะใช้มาตรฐานเดียวกัน เราก็คงอยากจะให้คน
มองเราตรงนี้ ดิฉันก็เลยอยากจะตั้งเป็นคำ�ถามให้ท่านวิทยากรทั้งสี่ท่านว่า
ถ้าเราอยากจะให้คนมองแบรนด์อาเซียนหลังจากที่มันถือกำ�เนิดมาแล้ว เรา
อยากจะให้เขามองเราอย่างไร

อุบลรัตน์ :

หนึ่งประชาคมที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นภาษา วัฒนธรรม
ศาสนา ถ้าเผื่อมองชัดตรงนี้ว่าความแข็งแกร่งอยู่ทีความหลากหลาย อันนี้
เราก็จะมีความมั่นใจและก็ยอมรับ 10 ชาติสมาชิก คนอื่นมองเข้ามา เขาก็จะ
มองเห็นความเข้มแข็งจากความหลากหลายนี่แหละ

ชาญวิทย์ :

ผมก็อยากเห็นอาเซียนเป็นประชาคมซึ่งเห็นความสำ�คัญของมนุษย์
ผมอยากเห็นอาเซียนเป็นประชาคมที่ไม่ใช่เป็นประชาคมคณาธิปไตย ผม
อยากเห็นประชาคมอาเซียนเป็นประชาธิปไตย

สงวน :

จริงแล้วผมอยากให้เป็นระบอบการปกครองเดียวกัน ผมคิดว่า
หลายประเทศในอาเซียนต้องหลุดออกจากกะลาเพราะยังมีกะลานิยมติดอยู่
โดยเฉพาะเรื่องความรู้ โดยเฉพาะสื่อกับนักวิชาการควรจะเป็นตัวนำ�และ
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ชี้ถูกต้อง โดยเฉพาะต้องบอกว่าสมาคมอาเซียนยังไม่เกิดนะ ไม่ใช่เหมือน
บางคนเขียนบอกว่าเกิดเมื่อ 40 ปีที่แล้ว

สุภัตรา :

ดิฉันอยากเห็นคนมองเข้ามาแล้วเห็นผู้คนที่มีเสรีภาพอยู่บนความ
หลากหลาย

ชัยรัตน์ :

ขอบคุณครับ คิดว่าผู้เข้าร่วมเสวนาก็คงจะได้ข้อมูลกันไปบ้างพอ
สมควร เราก็ได้แต่หวังว่าประชาคมอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม
2015/2558 ก็จะเป็นจุดเริ่มต้น อย่างที่ท่านวิทยากรหลายๆ ท่านพูดสะท้อน
เหมือนกันว่ามันจะต้องหลุดออกจากกรอบเดิมๆ เราไม่ควรที่จะถามว่าการ
เข้าเป็นประชาคมแล้ว ไทยจะได้อะไร อินโดนีเซียจะได้อะไร แต่เราควรจะ
ตั้งคำ�ถามของเราใหม่ว่า เมื่อเป็นประชาคมแล้วคนในประชาคมจะได้อะไร
ฉะนั้นผมก็คิดว่าในการเป็นประชาคมมันคงจะไม่สดใสถ้าเรายังคิดว่าไทย
จะได้อะไร อินโดนีเซียจะได้อะไร วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรทั้ง 4 ท่าน
ขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน ขอบคุณครับ

บาดแผลจากอดีต :
ความรับรู้และความเข้าใจในโลกและเอเชีย

วาสนา วงศ์สุรวัฒน์*

ใกล้รุ่ง อามระดิษ***

มนธิรา ราโท**

ภมรี สุรเกียรติ****

อณัส อมาตยกุล*****

* ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร., อาจารย์ประจำ�ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
** รองศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำ�ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
*** ดร., อาจารย์ประจำ�สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
**** ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร., อาจารย์ประจำ�ภาควิชาประวัตศิ าสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยสงขลานครินทร์
***** ดร., อาจารย์ประจำ�ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ (ผู้ดำ�เนินรายการ) :

สวัสดีทุกท่าน รายการห้องนี้เรื่อง “บาดแผลจากอดีต ความรับรู้
และความเข้าใจในโลกและเอเชีย” ดิฉันรับหน้าที่เป็นผู้ดำ�เนินรายการชื่อ
วาสนา วงศ์สุรวัฒน์ จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และจะ
มีนักวิชาการชื่อดัง 4 ท่านที่มาร่วมเสวนากันวันนี้ จะขอแนะนำ�แต่ละท่าน
ท่านแรกคือ รองศาสตราจารย์ ดร. มนธิรา ราโท อาจารย์ประจำ�ภาค
วิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตอนนี้ทำ�
หน้าที่รองคณบดีด้วย
ท่านที่สอง อาจารย์ ดร. ใกล้รุ่ง อามระดิษ สถาบันเอเชียศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเขมรของคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท่านที่สาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภมรี สุรเกียรติ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านพม่าศึกษาและประวัติศาสตร์พม่า มหาวิทยาลัยลัยสงขลานครินทร์
ท่านที่สี่ อาจารย์ ดร. อณัส อมาตยกุล จากภาควิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรือ่ งของประวัตศิ าสตร์บาดแผลทีผ่ า่ นมามีการศึกษาวิจยั และตีพมิ พ์
ออกมามากมายในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้ คำ�ว่าประวัติศาสตร์บาดแผลจะ
ทำ�ให้เรานึกถึงประวัติศาสตร์ที่ทำ�ให้เราโกรธกับเพื่อนบ้าน เช่นเรื่องเขาพระ

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ 59

วิหาร หรือเรือ่ งพม่าเผากรุงศรีอยุธยา หรือว่าเรือ่ งสงครามทีเ่ รามีกบั ประเทศ
เพือ่ นบ้าน หรือบางส่วนก็จะเป็นประวัตศิ าสตร์บาดแผลในประเทศของเราเอง
ที่อาจจะยังไม่มีการชำ�ระ หรือยังไม่มีการพูดกัน ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเรา
ก็หมกๆ เอาไว้ ซึ่งหลายๆ คนก็รู้สึกไม่ดีแล้วก็นำ�ไปสู่ความขัดแย้งหรือการ
ไม่สามารถที่จะร่วมมือปรองดองสมานฉันท์กันได้
อีกส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บาดแผลที่สำ�คัญคือ ประวัติศาสตร์
บาดแผลภายในแต่ละประเทศในอาเซียนที่คนไทยหรือสังคมไทยเราไม่รู้
เป็นประวัติศาสตร์บาดแผลในประเทศเหล่านั้นที่ยังไม่ได้รับการสะสาง
เมื่อถึงเวลาที่เขามามีปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยหรือกับประชาคมโลกก็มี
ความละเอียดอ่อน และถ้าเราจะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับเขา เราจะจัดการกับ
เรื่องภาระทางประวัติศาสตร์เหล่านี้อย่างไรบ้าง
ประวัตศิ าสตร์บาดแผลในประเทศเพือ่ นบ้านหลายประเทศ ผูค้ นในสังคม
ไทยมีความเข้าใจเรือ่ งนีน้ อ้ ยมากทัง้ ๆ ทีเ่ ขาอยูต่ ดิ กับบ้านเรา แล้วเรือ่ งเหล่านี้
เป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญมากต่อสังคมของเขา ต่อชีวิตของเขา ต่อพัฒนาการ
ทางการเมืองของเขาด้วย
วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพื่อเราจะได้มีความเข้าใจมาก
ยิง่ ขึน้ เกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์บาดแผลของประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ อาจจะมีความ
sensitive เมื่อเรามีปฏิสัมพันธ์กับเขา หรือเมื่อจะตัดสินใจดำ�เนินนโยบาย
อะไรต่างๆ เราจะได้มขี อ้ มูลตรงนีแ้ ล้วก็อาจจะนำ�ไปสูค่ วามเข้าใจทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ด้วย
อีกประเด็นหนึ่งที่สำ�คัญคือเรื่องราวประวัติศาสตร์บาดแผลภายใน
ประเทศของประเทศเพื่อนบ้านของเราหลายประเทศที่จะพูดถึงในวันนี้มี
ความเกีย่ วเนือ่ งกับพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ในยุคสงครามเย็นสืบเนือ่ งมา
จากการเกิดอาเซียนครัง้ แรก เป็นเครือ่ งมืออย่างหนึง่ ของสงครามเย็น อาเซียน
เกิดมาครัง้ แรกนัน้ เกิดมาในฐานะกลุม่ ประเทศทีส่ นับสนุนสหรัฐอเมริกาทีอ่ ยูใ่ น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนัน้ ครึง่ หนึง่ ของประเทศในอาเซียนอยูฝ่ งั่ เสรีนยิ ม
ฝัง่ ของสหรัฐอเมริกา อีกครึง่ หนึง่ คือคอมมิวนิสต์ สองค่าย/ขัว้ นีด้ �ำ เนินนโยบาย
ทีเ่ ป็นศัตรูกนั ยาวนานตลอดสงครามเย็น เมือ่ สงครามเย็นสิน้ สุดก็ตอ้ งจัดการ
กับบาดแผลตรงนี้ด้วย
วิทยากรท่านแรกที่จะมาคุยเรื่องนี้คือ รองศาสตราจารย์ ดร. มนธิรา
ราโท จะพูดกรณีของประเทศเวียดนาม
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มนธิรา ราโท :

สวัสดีทุกท่าน เรื่องที่จะพูดคือ ประวัติศาสตร์บาดแผลในเวียดนาม
ในเรือ่ งการปฏิรปู ทีด่ นิ ในช่วงทศวรรษที่ 1950 จริงๆ ปัญหาทีด่ นิ ในเวียดนาม
เป็นเรือ่ งทีย่ งั ต้องหาทางแก้ไขอยูเ่ พราะว่า ถ้าดูพนื้ ทีข่ องเวียดนามถ้าเทียบกับ
ไทย เวียดนามนัน้ พืน้ ทีน่ อ้ ยกว่าไทยเรามากมีแค่ 3 ใน 4 ของไทย แต่จำ�นวน
ประชากรตอนนี้ 90 กว่าล้านคน และกระจุกตัวอยูบ่ ริเวณทีร่ าบลุม่ แม่น�้ำ แดงกับ
ทีร่ าบลุม่ แม่น�้ำ โขง และปัญหาทีด่ นิ ก็เป็นปัญหาทีม่ ยี าวนาน ด้วยภูมปิ ระเทศ
ของเวียดนามเป็นภูเขาสูงเสียมาก ยิง่ ทำ�ให้พนื้ ทีเ่ พาะปลูกมีนอ้ ย ไม่ใช่เฉพาะ
ในทศวรรษที่ 1950 ทีพ
่ รรคคอมมิวนิสต์พยายามทีจ่ ะปฏิรปู ทีด่ นิ ก่อนหน้านัน้
ในช่วงสมัยราชวงศ์ตา่ งๆ ก็จะมีนโยบายหลักๆ ก็คอื เรือ่ งการจัดการเกีย่ วกับ
ที่ดินซึ่งตกอยู่ในมือของเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ หรืออยู่ในที่ของวัด
การปฏิรปู ทีด่ นิ เป็นนโยบายทีพ
่ รรคคอมมิวนิสต์รเิ ริม่ มานาน จะเรียก
ได้ว่าตั้งแต่การประกาศอิสรภาพต่อฝรั่งเศสในปี 1945/2488 ส่วนหนึ่งก็เป็น
ความต้องการสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนมาร่วมรบกับกองทัพของเวียดมินห์มาก
ขึ้นด้วย แต่ว่าที่เราจะเห็นเป็นรูปธรรมก็คือปี 1953/2496 มีการส่งบรรดา
เจ้าหน้าที่ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นนักเขียน ปัญญาชนและเจ้าหน้าที่ลงไปตาม
ชนบทของเวียดนามเพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ต่างๆ โดยทฤษฎีหลักๆ ก็คือ
การเอาที่ดินของคนรวยมากระจายให้คนจน เพื่อที่จะได้ลดช่องว่างระหว่าง
เจ้าของทีด่ นิ ขนาดใหญ่กบั เกษตรกรทีไ่ ม่มที ดี่ นิ ทำ�กิน และเพือ่ สร้างขวัญกำ�ลัง
ใจให้ชาวนา และพยายามดึงกำ�ลังพลเข้าสู่กองทัพให้มากขึ้น
วิธีการดำ�เนินการ อันแรกก็เพื่อเข้าไปในชนบทและปลูกฝังว่าความ
ยากจนในหมู่ของชาวนาไม่ได้เกิดมาจากโชคชะตาเหมือนที่เข้าใจกันมา แต่
เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบทางชนชัน้ ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพวกเจ้าของ
ทีด่ นิ ขนาดใหญ่ เริม่ แรกทีเ่ จ้าหน้าทีเ่ ข้าไปในหมูบ่ า้ นก็ไปหารากแก้วก่อน โดย
ดูวา่ บ้านไหนเป็นพวกทีย่ ากจนลำ�บากทีส่ ดุ ก็จะสามารถทีจ่ ะปลูกฝังอุดมการณ์
ได้ง่าย ก็มุ่งไปคัดเลือกกลุ่มนี้ก่อน ปัญหาก็เริ่มมาจากตรงนี้ ถ้าเราอ่านงาน
เขียนต่างๆ ของคนที่ลงไปทำ�งานก็จะเห็นว่านักเขียน ปัญญาชนหรือเจ้า
หน้าที่ที่ส่งไปในชนบท พวกนี้มีความรับรู้เกี่ยวกับชนบทน้อย บางทีเข้าไป
ไม่รู้ว่าบ้านไหนเป็นอย่างไร ก็ใช้วิธีไปหาบ้านที่มองดูแล้วน่าจะยากจนที่สุด
เช่นอยู่บ้านเป็นกระท่อม ก็ไปถ่ายทอดอุดมการณ์บ้านแบบนั้น ทำ�แบบนี้
เรื่อยๆ เพิ่มเรียงเข้าไปก็จะได้ผลมากขึ้น ปรากฏว่าข้อมูลที่ได้ไม่ตรงความ
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เป็นจริงนัก บางทีคนที่จนที่สุดก็อาจจะไม่ได้จนเพราะถูกเอารัดเอาเปรียบ
แต่ยากจนเพราะติดการพนันหรืออย่างอื่นก็มีในข้อเท็จจริง แต่คนที่เข้าไป
ไม่ทราบตรงนี้ก็เลือกมาคนหนึ่ง
จากนั้นเราก็จำ�แนกชาวนาออกเป็น 5 ประเภท ชาวนาที่รวยที่สุด
พวกหนึ่ง มีการคำ�นวณตัวเลขต่างๆ ว่าในแต่ละหมู่บ้านโดยเฉลี่ยน่าจะมี
ชาวนาร่�ำ รวยหรือเจ้าของทีด่ นิ ขนาดใหญ่อยูป่ ระมาณเท่าไร จากนัน้ ก็ตงั้ ฐาน
ประชาชนพิเศษของชาวนาขึ้นมาเพื่อที่จะกล่าวโทษหรือตัดสินคดีความของ
พวกชาวนาร่�ำ รวย แต่ในความเป็นจริงทีเ่ ราเห็นก็คอื บางครัง้ การคำ�นวณมัน
อยูต่ รงกลาง บางหมูบ่ า้ นอาจจะมีคนจนเยอะ คนรวยน้อย บางหมูบ่ า้ นคนรวย
อาจจะไปกระจุกอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง แต่คนทำ�งานรู้สึกว่าเป็นภาระหรือเป็น
หน้าทีท่ เี่ ราต้องถามให้ครบอย่างเช่นถ้าเขาคำ�นวณมาว่าน่าจะมีรอ้ ยละ 5 เป็น
เจ้าของทีด่ นิ ขนาดใหญ่ในบางหมูบ่ า้ นรูส้ กึ ว่ามันไม่มเี ข้าคุณสมบัตนิ ี้ เราก็ตอ้ ง
ยกระดับพวกชาวนาที่กลางๆ หรือรวยนิดหนึ่งให้มาเป็นเจ้าของที่ดินขนาด
ใหญ่แทน เพราะฉะนั้นความวุ่นวายต่างๆ มันก็จะเกิดขึ้นจากตรงนี้ รวมทั้ง
เรือ่ งของการกลัน่ แกล้งส่วนบุคคล เช่นบางบ้านรูส้ กึ ว่าไม่ถกู กันมาแต่เดิมอยู่
แล้ว แล้วก็มกี ารกล่าวโทษว่าบ้านไหนใครเป็นคนร่ำ�รวย ใครเป็นเจ้าของทีด่ นิ
ขนาดใหญ่บ้าง จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแบ่งที่ดินให้กับชาวนาต่อไป
ฉะนัน้ ความผิดพลาดเกิดขึน้ ส่วนหนึง่ ทีเ่ รามองเห็นก็คอื มีการยึดติดกับ
ทฤษฎีมากเกินไป ว่าเป็นอย่างนี้ต้องทำ�อย่างนี้ ทุกคนก็จะท่องจำ�การเอารัด
เอาเปรียบทางชนชัน้ ว่าเป็นอย่างไร โดยทีไ่ ม่ได้ดคู วามเป็นจริง เพราะฉะนัน้
เมือ่ เกิดความวุน่ วายขึน้ ก็สร้างความหวาดกลัวและความระแวงซึง่ กันและกัน
ไปหมด จนในชนบททีเ่ มือ่ ก่อนเคยอยูก่ นั อย่างสงบสุขก็กลับกลายเป็นว่าเกิด
ภาวะที่ยุ่งเหยิงขึ้น เมื่อก่อนในช่วงสงครามผู้คนจากในเมืองต้องหนีไปอยู่ใน
ชนบท กลับกลายเป็นว่าในช่วงการปฏิรปู ทีด่ นิ คนจากชนบทต้องหนีไปอยูใ่ น
เมือง คือหนีภัยพวกนี้หรือภัยที่ถูกกล่าวโทษว่าเป็นเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่
ก็ต้องลี้ภัยไปอยู่ตามจังหวัดต่างๆ หนีลงใต้ไปที่ต่างๆ จนในที่สุดพรรคเองก็
ต้องยอมรับว่าความผิดพลาดทั้งหมดมันเกิดขึ้นจริง โดยที่เลขาธิการพรรค
ตอนนั้นคือ เจื่อง จิงห์ ประกาศลาออก แล้วประธานาธิบดีโฮจิมินห์ก็ต้อง
ประกาศขอโทษประชาชน
แต่อย่างไรก็ตามผู้คนก็มองว่าความผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้น น้ำ�ตา
เพียงไม่กี่หยดของลุงโฮคงไม่สามารถที่จะลบความผิดพลาดเหล่านั้นได้ ซึ่ง
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มีการวิเคราะห์กันต่อมาโดย หว่าง หงอก เทียน นักวิชาการด้านวัฒนธรรม
ศึกษาในเวียดนามบอกว่าผลกระทบของการปฏิรูปที่ดินมันพังพินาศ ป่นปี้
ละเอียด ไม่เป็นชิน้ ดี จนมันไม่สามารถกลับมาประกอบได้อกี ในเรือ่ งของความ
สัมพันธ์ สัมพันธภาพของผูค้ นในหมูบ่ า้ น ในเรือ่ งของรากฐานวัฒนธรรมต่างๆ
ทีถ่ กู ทำ�ลายไปเพราะว่าทีพ
่ ร้อมไปกับการปฏิรปู ทีด่ นิ ก็คอื การโค่นล้มสิง่ ทีเ่ รา
เรียกว่าซากเดนของศักดินาด้วย เพราะฉะนัน้ สิง่ มีเป็นสัญลักษณ์ของความเชือ่
เดิมๆ ก็จะถูกทุบทำ�ลายหมด แม้กระทัง่ สุสาน หลุมฝังศพอะไรต่างๆ ก็จะเกิด
ความวุ่นวายขึ้น จนผู้คนในชนบทที่เรารู้สึกว่าทีความผูกพันกันไม่สามารถที่
จะอยู่กันได้เหมือนเดิมอีกต่อไป

นี่เป็นภาพตัวอย่างของการกล่าวโทษ หรือ โต๋ คือ การกล่าวโทษ
เจ้าของทีด่ นิ ขนาดใหญ่ เมือ่ เราเลือกมาได้แล้วก็ตอ้ งมีการจัดคนขึน้ มากล่าวโทษ
ว่าเจ้าของทีด่ นิ คนนีม้ คี วามผิดอะไรบ้าง เช่น ไปแย่งทีด่ นิ คนอืน่ มา ผิดลูกผิด
เมียคนอื่น มือเปื้อนเลือดอะไรต่างๆ มากมาย แต่ในความเป็นจริง บางครั้ง
ความเลวทั้งหมดอาจจะไม่ได้ไปอยู่ในตัวคนเดียว แต่เมื่อให้ครบคุณสมบัติ
ของการกล่าวโทษ บางทีก็เป็นลักษณะของการต้องสร้างเรื่องขึ้นมา หรือจะ
ให้สมจริงมากขึน้ ก็คอื ให้ลกู ไปกล่าวหาพ่อตัวเองเพือ่ พิสจู น์ความจงรักภักดีตอ่
พรรคหรือต่ออุดมการณ์กม็ ี หรือการเรียกขานกันก็ตอ้ งเปลีย่ นสรรพนาม อย่าง
เช่น เราเจอพ่อเราเดินมา เราไม่สามารถเรียกว่าพ่อได้ เราต้องเรียกว่า ด่ง จี๋
หรือว่า สหาย มันก็เกิดภาวะที่ค่อนข้างตึงเครียดขึ้นมา เราก็จะเห็นว่าเมื่อมี
การกล่าวโทษ ก็จะมีการตั้งศาลพิเศษของประชาชนขึ้นมาโดยประชาชนทำ�
หน้าทีเ่ ป็นผูพ
้ พ
ิ ากษาคดีตา่ งๆ ของ เจ้าของทีด่ นิ ขนาดใหญ่ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
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นี่เป็นอีกภาพหนึ่ง มีการฝังทั้งเป็น มีการยิงเป้า ต่อหน้าผู้คนใน
หมู่บ้าน นี่เป็นภาพของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์หลั่งน้ำ�ตาเพื่อขอโทษ
ประชาชนต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้น ในยุคนั้นให้เห็นบรรยากาศอย่างเช่น
กวี ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลด้านการโฆษณาหรือการ
เผยแพร่อุดมการณ์ ก็มีการเขียนบทกวีว่า “ฆ่า ฆ่าอีก เราไม่หยุดมือแม้แต่
นาทีเดียว เพื่อพืชผลที่ดี การเก็บเกี่ยวที่ดี การเก็บภาษีเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ให้พรรคนั้นยั่งยืน มีความมั่นคง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ก้าวเดินไปด้วยกัน
เพื่อเป็นการบูชาประธานเหมา แล้วก็สตาลินผู้ไม่มีวันตาย” เป็นบทกวีที่ใช้
ในการปลุกระดมในช่วงนั้น หรือบทกวีของ ซอน เสี่ยว มีบทกวีหนึ่งเขียน
ว่า “จุดคบไฟให้สว่างทั่วถนน จุดคบเพลิงให้สว่างไปในที่ศาลหมู่บ้านคืนนี้
ลากคอมันออกมา จับมันคุกเข่าลงไป โทษก็แค่ตายเท่านัน้ ” บทกวีกเ็ ป็นการ
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ปลุกระดมให้คนเกลียดชังคนที่เป็นเจ้าของที่ดิน
พื้นที่ของความทรงจำ�เรื่องนี้มีอยู่ตรงไหนบ้าง เราจะเห็นว่าเรื่อง
นี้เกิดในทศวรรษที่ 1950 หลังจากนั้นประเทศเวียดนามก็มีภารกิจอื่นๆ
ตามมา โดยเฉพาะเรื่องของสงคราม เราจะเห็นว่าในหนังสือประวัติศาสตร์
อย่างเช่น ในหนังสือของเหงวียน คัก เหวีย่ น มีพดู ถึงอยูป่ ระมาณหนึง่ ย่อหน้า
สั้นมากนะคะ หรือในหนังสือเค้าโครงประวัติศาสตร์ที่ เล โหมะ หาน เป็น
บรรณาธิการก็จะมีหนังสือที่ใช้สำ�หรับกระทรวงศึกษาธิการ เล่มนี้มีพูดถึงใน
หนังสือเล่มที่ 3 แต่วา่ เน้นไปทีว่ า่ การปฏิรปู ทีด่ นิ มีความผิดพลาดเกิดขึน้ แล้ว
พรรคนัน้ สนองตอบต่อปัญหาและแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างรวดเร็ว แต่ไม่ได้พดู
ถึงรายละเอียดอื่นๆ มากนัก หรือเราจะเห็นว่าหนังสือของ ฝ่าม เกื่อง ก็เช่น
เดียวกัน พูดกรณีศึกษาที่หมู่บ้านนาม ห่ง ก็เป็นไปในลักษณะเดียวกันว่า
มีชาวนาบางส่วนที่ถูกจัดประเภทโดยการเข้าใจผิด หรือถูกเข้าใจผิดว่าเป็น
เจ้าของที่ดินขนาดใหญ่ แต่สุดท้ายก็มีการแก้ไขอย่างรวดเร็ว สามารถคืน
ความสมานฉันท์กลับมายังหมู่บ้านได้อีกครั้งหนึ่ง
แต่พนื้ ทีค่ วามทรงจำ�เกีย่ วกับการปฏิรปู ทีด่ นิ นัน้ กลับมีคอ่ นข้างมาก ใน
งานวรรณกรรมมีการพูดถึงโดยละเอียดมาก ส่วนหนึง่ เราต้องไม่ลมื ว่าคนทีไ่ ป
ร่วมกิจกรรมนีต้ งั้ แต่ตน้ ก็คอื บรรดาพวกปัญญาชน นักเขียน ทีเ่ ป็นคนลงพืน้ ที่
ไปเผยแพร่อุดมการณ์ต่างๆ ในเรื่องเล่าในบันทึกต่างๆ มีเรื่องนี้ค่อนข้างมาก
เรือ่ งสัน้ อาจจะเรียกได้วา่ เรือ่ งแรกเลยทีเ่ ขียนหลังจากการปฏิรปู ทีด่ นิ ประกาศ
ว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้น ก็คือเรื่อง ตาเฒ่าข้างบ้าน ของ กิม เลิน ประมาณ
ปี 1957/2500 ก็เขียนโดยละเอียดมาก แต่ถ้า กิม เลิน รู้ล่วงหน้าเขาก็อาจจะ
ไม่อยากเขียนเรือ่ งนี้ เพราะว่าหลังจากนัน้ ก็ถกู บังคับว่าให้เขียนวิจารณ์ตวั เอง
ใครที่คุ้นชินกับการทำ�งานเกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศสังคมนิยมก็คงจะ
รู้ลักษณะธรรมเนียมนี้ว่า ให้เราเขียนวิจารณ์ตัวเอง ยอมรับว่าที่เราเขียนไป
ทั้งหมดนั้นผิด เป็นข้อผิดพลาด ก็โดนกรณีนั้น
จากนั้นในทศวรรษ 1980 หลังปี 1986/2529 เวียดนามเปิดประเทศ
เราก็จะเห็นว่ามีงานเขียนนิยาย เรื่องสั้น กวี จำ�นวนมากที่เขียนเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปที่ดิน ในช่วง 1986-1992/2529-2535 จะเห็นว่ามีจำ�นวนมาก ฉะนั้น
เราจะเห็นว่านี่คือความพยายามที่จะไม่อยากให้มันหายไป หรือว่าเก็บมันไว้
ไม่อย่างนั้นเราจะรู้สึกว่ามันไม่มีพื้นที่สำ�หรับเรื่องนี้เลย
แต่ในขณะเดียวกันภาครัฐเองก็ขยับตัวเช่นกัน เราเห็นว่าเมือ่ ปีทแี่ ล้วเมือ่
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เดือนกันยายนของปี 2014/2557 ทีพ
่ พ
ิ ธิ ภัณฑ์ประวัตศิ าสตร์ทฮี่ านอย ก็มกี าร
จัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินซึ่งบางคนมองว่านี่คือการรื้อฟื้นความ
ทรงจำ� หรือนี่คือความพยายามในการสร้างความทรงจำ�ใหม่ เขาก็มีการจัด
แสดงภาพถ่ายหรือวัตถุประมาณ 150 ชิน้ ในพืน้ ทีป่ ระมาณ 230 ตารางเมตร
แต่ว่าแง่มุมที่นำ�เสนอผู้จัดเขาเน้นแง่มุมที่เกี่ยวกับโครงการหรือนโยบาย

ภาพที่นำ�เสนอคือก่อนที่จะมีการปฏิรูปที่ดิน ชาวบ้านก็อยู่อย่างยาก
ลำ�บาก เสือ้ ผ้าก็ขาดวิน่ ไม่มจี ะกิน ไม่มที ดี่ นิ ไม่มที กุ อย่าง แต่พอการปฏิรปู ทีด่ นิ
เสร็จแล้ว เราจะเห็นว่าอยูอ่ ย่างมีความสุข ในรูปนีม้ กี บั ข้าวตัง้ 5 อย่าง ความเป็น
อยู่ก็ดีขึ้น ครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา พ่อแม่ลูกยิ้มแย้ม
ส่วนเสียงสะท้อนกลับมาจากผูช้ มก็ให้เขียนลงไปในสมุดเยีย่ มชมของ
นิทรรศการ เราก็จะเห็นว่าเสียงสะท้อนออกมาเป็นอันเดียวกันว่าเนือ้ หาทีน่ �ำ
เสนอไม่เพียงพร้อม ขาดความซื่อตรงในการนำ�เสนอ ผู้ชมไม่ต้องการข้อมูล
แบบนี้ คนที่มาชมอยากรู้ว่ามีผู้ถูกกล่าวโทษว่าเป็นเจ้าของที่ดินขนาดใหญ่
กี่คน ผิดตัวกี่คน ชะตากรรมของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้าง ทำ�ไมไม่เอามาพูด
อยากเห็นภาพเจ้าหน้าทีร่ ฐั ทุกบุกไปทำ�ลายวัดศาลเจ้า ทำ�ลายขนบธรรมเนียม
ประเพณีของคนเวียดนาม อยูต่ รงไหนให้เอามาแสดงบ้าง แล้วเนือ้ หาทัง้ หมด
หลายคนพูดตรงกันว่าไม่ช่วยให้เราเห็นถึงความเจ็บปวดทางประวัติศาสตร์
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ของชาติได้ นี่คือเสียงสะท้อนจากคนที่ไปชม ผู้จัดอธิบายว่ามีพื้นที่ให้แสดง
ก็ยังดีกว่าไม่มี ที่มีก็ดีแล้ว และคนเราไม่จำ�เป็นต้องนำ�เสนอความผิดพลาด
ทางประวัติศาสตร์ทุกเรื่องไปเพราะเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาอยากพูดประเด็น
ทีว่ า่ ชาวนามีทดี่ นิ พวกชนชัน้ เอารัดเอาเปรียบถูกกำ�จัดออกไป เขาไม่จ�ำ เป็น
ต้องพูดทุกเรือ่ ง ฉะนัน้ เราจะเห็นว่าปฏิกริ ยิ าของสาธารณะนัน้ ก็เริม่ รูส้ กึ ว่าไม่
พอใจ สื่อเองก็ไม่พอใจกับการตอบคำ�ถามแบบนี้
นักประวัติศาสตร์ชื่อดัง เซือง จุง ก๊วก ก็ได้เตือนว่าเรื่องละเอียด
อ่อนขนาดนี้เราไม่ควรหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับมัน อย่างน้อยประชาชน
จะได้ไม่ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีต แต่คิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีก
ระยะหนึ่งสำ�หรับในเวียดนามที่ผู้คนจะสามารถที่จะเผชิญหน้ากับเรื่องราว
เหล่านี้ได้อย่างตรงไปตรงมา จนในที่สุดเราจะเห็นว่ามีคนมารวมตัวกัน
ประท้วงอยู่ที่หน้าสถานที่จัดนิทรรศการ เขาก็บอกว่านี่คือสิทธิของมนุษย์ที่
จะรู้เรื่องราว เรามีสิทธิที่จะรู้ รวมถึงมีแคมเปญรณรงค์ในเวียดนามจะมีการ
รณรงค์ที่ชื่อว่า “ฉันอยากจะรู้” คืออยากจะรู้ว่าเรื่องราวนี้มันเป็นอย่างไร
อยากให้เปิดเผยเรือ่ งราวเหล่านี้ นีก่ เ็ ป็นอีกแง่หนึง่ ของประวัตศิ าสตร์บาดแผล
อีกตอนหนึ่งของเวียดนาม
ในศตวรรษที่ 20 ถ้าเราพูดถึงอะไรที่คนเวียดนามกล้ำ�กลืนไม่อยาก
พูดมากที่สุดน่าจะมีทั้งหมด 3 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกก็คือเรื่องของการปฏิรูป
ที่ดิน เรื่องที่สองคือเรื่องวารสาร เญิน วัน ซาย เฝิม ที่ถูกปิดไป และนักเขียน
จำ�นวนมากทีป่ ระสบชะตากรรมต่างๆ กัน คล้ายๆ กับดอกไม้บานร้อยสำ�นักใน
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จีนในช่วงนัน้ เรือ่ งทีส่ ามคือเรือ่ งของสงครามเวียดนามทีย่ งั มีแง่มมุ อีกมากมาย
นอกเหนือจากชัยชนะที่ยังไม่ได้เปิดเผย

วาสนา :

ขอบพระคุณอาจารย์มนธิรามาก ฟังอาจารย์น�ำ เสนอแล้วก็เกิดประเด็น
ทีน่ า่ สนใจขึน้ มาว่าการจัดการกับประวัตศิ าสตร์บาดแผลของรัฐบาลทีใ่ นแง่หนึง่
มีสว่ นเกีย่ วข้องกับการทำ�ให้เกิดประวัตศิ าสตร์บาดแผลนัน้ แต่มวี ธิ กี ารจัดการ
ทีต่ า่ งกัน แล้วก็ถา้ เทียบกับของจีนก็ยงั ประสบความสำ�เร็จไม่ได้มากไปกว่ากัน
ของเวียดนามอุตส่าห์จดั exhibition ให้แล้ว แต่จดั เฉพาะในแง่ดๆี ของจีนก็มี
การชำ�ระประวัตศิ าสตร์การปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรม แต่เป็นการชำ�ระแบบทีจ่ ดั ตัง้ แพะ
รับบาปของการปฏิวตั วิ ฒ
ั นธรรมให้เรียบร้อยแล้วก็เพือ่ ทีว่ า่ พรรคคอมมิวนิสต์
จะได้อยูต่ อ่ ไปได้ แล้วก็หา้ มเอกชนทำ�การศึกษาประวัตศิ าสตร์อนั นีต้ อ่ ไป ซึง่
ก็ประสบความสำ�เร็จในการรอให้คนทีร่ ู้เรื่องนี้ตายกันไป อาจจะเรียกได้ว่ายัง
มีปัญหาอีกหลายอย่างที่ตามมา ลำ�ดับต่อไป รองศาสตราจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง
อามระดิษ จะพูดกรณีรัฐบาลเขมรแดงของกัมพูชา

ใกล้รุ่ง อามระดิษ :

สวัสดีคะ่ สำ�หรับกรณีกมั พูชา ดิฉนั คิดว่าคงไม่มโี ศกนาฏกรรมใดทีจ่ ะส่ง
ผลสะเทือนอย่างใหญ่หลวงและลึกซึง้ ยาวนานต่อกัมพูชาทัง้ ในระดับปัจเจกบุคคล
และต่อสังคมสมัยใหม่โดยรวม เท่ากับเหตุการณ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุซ์ งึ่ เกิดขึน้ ใน
สมัยกัมพูชาประชาธิปไตย ระหว่าง ปี 1975/2518 ถึงเดือนมกราคม 1979/2522
โศกนาฏกรรมการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อขบวนการคอมมิวนิสต์ของ
กัมพูชาหรือว่าทีเ่ รารูจ้ กั กันในนามของ Khmer Rouge หรือภาษาเขมรเรียก
ว่า แขฺมรกฺรหม หรือว่าเขมรแดง นำ�โดยปัญญาชนหัวรุนแรงซึง่ ได้รบั การศึกษา
จากฝรั่งเศส คือ พล พต เอียง ซารี เขียว สัมพัน และกลุ่มของเขาอีกหลาย
คน สามารถที่จะเอากองทัพเข้ายึดครองกรุงพนมเปญได้เมื่อช่วงวันปีใหม่
ของเขมร วันที่ 17 เมษายน 1975/2518 เมื่อยึดอำ�นาจการปกครองประเทศ
ได้สำ�เร็จกลุ่มเขมรแดงก็ได้ผลักดันให้ประชาชนประมาณ 2 ล้านคน อพยพ
ออกจากกรุงพนมเปญและเมืองใหญ่อื่นๆ ไปสู่ชนบทเพื่อไปทำ�เกษตรกรรม
ตามนโยบายพึ่งตนเอง ในระหว่างการอพยพก็มีผู้ที่เสียชีวิตไปเป็นจำ�นวน
มหาศาลเหมือนกัน

68 ASEAN กับ EU/OAS: ความเหมือนและความต่างฯ

นีค่ อื ภาพกองทัพเขมรแดงบุกเข้ายึดกรุงพนมเปญ คณะผูบ้ ริหารประเทศ
ซึง่ ไม่เปิดเผยตัวเองในตอนนัน้ เรียกตัวเองว่าองค์การปฏิวตั หิ รือว่าเรียกสัน้ ๆ
ว่าองค์การฯ ก็มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงกัมพูชาอย่างถอนรากถอนโคน
เพื่อสร้างสังคมใหม่ที่มีความเสมอภาคอย่างแท้จริง ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม โดยมุง่ จะเปลีย่ นกัมพูชาให้เป็นประเทศสังคมนิยมเกษตรกรรม
และพึง่ ตนเอง เพราะฉะนัน้ ระบบและสถาบันสังคมแบบเก่าจะถูกยกเลิกทำ�ลาย
ไปหมด ไม่วา่ จะเป็นระบบเงินตรา ตลาดเสรี กรรมสิทธิส์ ว่ นบุคคล ระบบการ
ศึกษาทุกระดับ ศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหน ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมที่สืบทอดมายาวนานถูกห้ามไม่ให้ปฏิบัติ สถานที่ต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นโรงเรียน วัด ธนาคาร ห้องสมุด อาคารร้านค้า โรงพยาบาล ถูกทำ�ลาย
หรือเปลี่ยนไปเป็นคุก แล้วก็ไปเป็นยุ้งฉาง
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นี่คือภาพ การอพยพผู้คนออกจากพนมเปญไปทำ�งานเกษตร สร้าง
เขื่อน ทำ�นา ปลูกข้าว ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำ� แล้วก็ตอนกลางคืนถ้าวันไหนเป็น
วันที่มีพระจันทร์เต็มดวงพอจะมีแสงก็จะต้องออกมาทำ�งานอีก ไม่ได้นอน
หรือ ได้นอนไม่กี่ชั่วโมง
ในการถอนรากสังคมเก่าเพื่อที่จะสร้างสังคมชนบทบริสุทธิ์ที่ไม่มี
การกดขี่ข่มเหงชนชั้นล่างอีกต่อไป องค์การปฏิวัติก็ดำ�เนินการที่สำ�คัญคือ
การกำ�จัดบุคลากรของสังคมเก่า ไม่วา่ จะเป็นข้าราชการ ทหาร ตำ�รวจ นักธุรกิจ
ปัญญาชน เพราะว่าคนเหล่านี้นั้นถือเป็นศัตรูสำ�คัญของการปฏิวัติ เพราะว่า
เป็นผู้สืบทอดอุดมการณ์เก่าและสามารถที่จะปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยม
ของสังคมเก่าให้กับประชาชนทั่วไปด้วย เพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้จึงถูกสังหาร
เป็นจำ�นวนมากตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นการปฏิวัติและตลอดสมัยของการปฏิวัติถ้า
จับได้ว่าเป็นคนกลุ่มเหล่านี้ ฉะนั้นนักวิชาการมีการประมาณการว่าช่วงเวลา
3 ปี 8 เดือนที่เขมรแดงปกครองประเทศ ก่อนที่จะถูกเวียดนามขับไล่ออกไป
ชาวกัมพูชาเสียชีวิตไปประมาณ 1.5-2 ล้านคน จากที่ในขณะนั้นมีประชากร
8 ล้านคน ก็คือเสียชีวิตไปประมาณ 1 ใน 4 ของชาวกัมพูชาทั้งหมด
การเสียชีวิตนั้นมาจากการสังหารโดยตรง มาจากทั้งการทำ�งาน
หนักจนเกินกำ�ลัง แล้วก็สภาพชีวิตความเป็นอยู่ ความอดอยากแร้นแค้น
ความไม่มีสุขอนามัย ไม่มีโรงพยาบาล ไม่มีอะไรที่เพียงพอ สำ�หรับในการ
สังหารนั้นเราจะเห็นเลยว่ามีหัวกะโหลกมากมาย ในภาพนี้ไม่ใช่ภาพที่เขา
จัดแต่งขึน้ มา แต่เป็นภาพทีห่ ลงเหลืออยูใ่ ห้ได้ถา่ ยรูปกันมาในภายหลังจริงๆ
อย่างนี้ หลุมที่มีหัวกะโหลกและโครงกระดูกมากมายยังพบในกัมพูชาหลาย
แห่ง นอกจากนัน้ ยังมีการเปลีย่ นโรงเรียนมัธยมเก่าให้เป็นคุก ทีเ่ รารูจ้ กั กันใน
นามคุกตวลสะเลง (Tuol Sleng) ก็มีการนำ�เอาผู้ที่เขมรแดงเห็นว่าเป็นศัตรู
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ของการปฏิวัติมาขังไว้ที่นี่ แล้วก็สังหาร มีการสืบสวน สอบสวนอะไรต่างๆ
แล้วก็สงั หาร ในภาพซ้�ำ ก่อนจะสังหารก็มกี ารถ่ายรูปศัตรูการปฏิวตั เิ อาไว้ดว้ ย
ว่าศัตรูการปฏิวัติในทัศนะของเขมรแดงนั้นอายุเท่าไร
ถ้าเราพิจารณาถึงงานเขียนทางประวัติศาสตร์
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของกัมพูชา ในช่วงแรกที่เกิด
ขึ้นก็คือช่วงที่เขมรแดงอยู่ในอำ�นาจ ก็จะมีลักษณะ
เป็นการบอกเล่ารายงานสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งการบอกเล่า
ถึงการกระทำ�ที่ใช้ความรุนแรง ความโหดเหี้ยมทารุณ
ที่เขมรแดงซึ่งเป็นผู้กระทำ� แล้วก็เล่าถึงความทุกข์
ทรมาน ความเจ็บปวดสูญเสียทั้งทางกายและทางใจ
ของประชาชนซึ่งเป็นเหยื่อผู้ถูกกระทำ� ผู้เขียนหนังสือ
บอกเล่าเหตุการณ์เหล่านีแ้ บ่งได้ออกเป็นสองกลุม่ ใหญ่
คือ ปัญญาชนชาวตะวันตกผู้อยู่ร่วมในเหตุการณ์แล้ว
ก็หลบหนีออกมาได้ในภายหลัง อย่างเช่นหนังสือเรื่อง
Cambodia year zero ของบาทหลวง François
Ponchaud ชาวฝรั่งเศสได้เขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส
ออกมาในปี 1977/2520 นัน่ ยังเป็นในสมัยเขมรแดงอยู่
ท่านเล่าเหตุการณ์เรื่องการกวาดผู้คนออกไปนอกกรุง
พนมเปญ รวมทั้งมีงานของผู้สื่อข่าวซึ่งเข้าไปรายงาน
สงครามในเวียดนามและกัมพูชาตัง้ แต่สมัยประธานาธิบดี
ลอน นอล อย่างเช่นงานของคุณ Elizabeth Becker
จาก When the War Was Over หรือว่างานของ
William Shawcross งานของผูส้ อื่ ข่าวทัง้ หลายก็มาก

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ 71

นอกจากนั้นยังมีงานของชาวกัมพูชาที่หลบหนีออกมาได้ภายหลัง
หรือว่าหลังสมัยเขมรแดงไปแล้ว หลบหนีออกไปที่โลกตะวันตก แล้วก็จะมี
ลักษณะเป็นการบันทึกความทรงจำ� ดิฉันมีข้อสังเกตว่าแม้ว่าผู้เล่าจะเป็น
ชาวเขมรแต่วา่ งานเขียนนัน้ จะถูกนำ�เสนอเป็นภาษาตะวันตก ส่วนใหญ่จะเป็น
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรัง่ เศส การเขียนทัง้ สองลักษณะเป็นการบอกเล่าให้โลก
ได้รถู้ ึงเหตุการณ์ความรุนแรง สะเทือนขวัญ แล้วก็เกินความคาดหมายที่เกิด
ขึน้ ในกัมพูชา โดยเฉพาะงานของผูเ้ ขียนชาวเขมรทีเ่ ขียนเป็นภาษาตะวันตก
เป็นเหมือนเสียงร้องขอความช่วยเหลือแทนเพือ่ นร่วมชาติทยี่ งั ทนทุกข์ทรมาน
ในระบอบเขมรแดงอยู่ในตอนนั้น
เมื่อระบอบกัมพูชาประชาธิปไตยล่มสลายลง นักวิชาการตะวันตกก็
เป็นผู้มีบทบาทสำ�คัญในการค้นหาและให้คำ�อธิบายในการให้ความกระจ่าง
เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ
หรือพฤติกรรม ทีเ่ ขมรแดงทำ�กับประเทศชาติและประชาชนโดยรวม อธิบาย
ถึงผลที่เกิดขึ้นรวมทั้งอธิบายถึงสาเหตุ เหตุผลของการกระทำ� ทั้งในด้าน
อุดมการณ์ ด้านสังคม การเมือง หรือว่าด้านจิตวิทยา รวมไปถึงการศึกษาเกีย่ ว
กับผูอ้ พยพ ทัง้ ทีอ่ พยพออกมาแล้วอยูป่ ระเทศทีส่ อง หรือว่าอยูใ่ นประเทศทีส่ าม
ผลงานวิชาการเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์สมัยเขมรแดงจะเริม่ ทยอยปรากฏ
ออกมาในทศวรรษ 1980 และ 1990 นัน้ จะมีมากทีส่ ดุ เพราะว่ากัมพูชาเปลีย่ น
การปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยแล้ว เพราะฉะนั้นนักวิชาการสามารถ
ที่จะเข้าไปค้นคว้าข้อมูลได้สะดวกขึ้น ในช่วงนี้ถึงกับมีการตั้งองค์กรวิชาการ
เพื่อที่จะศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะ ชื่อว่า Cambodian Genocide Program
ของมหาวิทยาลัย Yale ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอเมริกัน โครงการ
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นี้ได้เปิดสำ�นักงานสาขาภาคสนามที่พนมเปญ ซึ่งต่อมาในปี 1997/2540
สำ�นักงานภาคสนามทีพ
่ นมเปญได้เปลีย่ นสถานะไปเป็นศูนย์เอกสารกัมพูชา
(Documentation Center of Cambodia) ซึง่ ทำ�หน้าทีศ่ กึ ษา วิจยั รวบรวม
เอกสารเกี่ยวกับเขมรแดง เพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเหยื่อของ
เหตุการณ์นี้ ในช่วงหลังปี 2000/2543 มานี้ งานในลักษณะนี้ก็จะลดลงบ้าง
แต่จริงๆ ก็ยังมีออกมาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อความรู้ในลักษณะนี้ออกมามากขึ้นๆ ก็นำ�ไปสู่งานเขียนเกี่ยวกับ
การให้ความยุติธรรมแก่เหยื่อผู้ถูกกระทำ� ให้ผู้ที่กระทำ�ความรุนแรงต้องรับ
โทษ ก็จะเกิดงานอีกลักษณะหนึ่งคือการพูดถึงเรื่องการตั้งฝ่ายพิเศษเพื่อที่
จะพิจารณาคดีของเขมรแดง ซึ่งก็จะเห็นมากขึ้นในตั้งแต่ทศวรรษที่ 2000
เป็นต้นมาถึง 2010 การศึกษาประวัตศิ าสตร์กลุม่ นีเ้ ป็นประวัตศิ าสตร์ของการ
ให้การเยียวยา แล้วก็ให้ความยุติธรรมแก่เหยื่อของเขมรแดง
ดิฉันอยากเรียนว่างานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์บาดแผลของการฆ่า
ล้างเผ่าพันธุ์ของกัมพูชาทั้ง 3 ช่วง 3 กลุ่มที่กล่าวมานี้ แทบทั้งหมดเป็นงาน
ของนักวิชาการตะวันตก จะเป็นอเมริกัน ฝรั่งเศส เป็นหลัก แต่ก็มี อังกฤษ
ออสเตรเลีย สแกนดิเนเวีย ชาติตา่ งๆ จะมีงานทีเ่ ป็นภาษาตะวันออกบ้างหลักๆ
คือ ภาษาญีป่ นุ่ และภาษาจีน ในภาษาไทยเรานัน้ ยังค่อนข้างจำ�กัด เพราะฉะนัน้
จึงอาจกล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์บาดแผลของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กัมพูชาใน
การรับรู้ของโลกโดยเฉพาะโลกตะวันตกมีอยู่มาก และก็มีแง่มุมที่ครอบคลุม
น่าสนใจว่าประวัติศาสตร์บาดแผลของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในการ
รับรู้ของชาวกัมพูชาเองนั้นมีมากน้อยแค่ไหน และมีลักษณะอย่างไรบ้าง
มันมีทั้งสามลักษณะแบบที่ปรากฏในโลกตะวันตกหรือไม่ คำ�ตอบก็คือใน
ช่วงแรกที่เขมรแดงปกครองประเทศนั้น งานเขียนจากฝ่ายประชาชนไม่มี
เลย เพราะเขมรแดงไม่อนุญาตให้มีกิจกรรมการอ่านเขียนอะไรได้เลย จะจด
บันทึกความทรงจำ� จะจดบันทึกอะไรทำ�ไม่ได้เลย คนที่เคยเป็นอดีตกวีก็ขีด
เขียนร่างโคลงกลอนบนพื้นทราย หรือแอบเขียนลงบนถุงซีเมนต์ เขียนเสร็จ
แล้วจำ�เอาไว้ ท่องจำ�จนขึ้นใจ แล้วก็ต้องลบทำ�ลายหลักฐานพวกนั้นไปหมด
เลย งานเหล่านี้ชิ้นหนึ่งเมื่อสิ้นสมัยเขมรแดงผู้เขียนเอามาจดลงบนกระดาษ
แล้วได้รบั การตีพมิ พ์ในยุคหลังต่อมา นีค่ อื วิธกี ารทีจ่ ะบันทึกความทรงจำ�ของ
สมัยเขมรแดง คือ ต้องทำ�ด้วยวิธีโบราณคือจดจำ�ไว้อย่างเดียว
หลังจากปี 1979/2522 รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ 73

กัมพูชาที่ตั้งขึ้นโดยเวียดนามเป็นผู้หนุนหลัง พอกองทัพเวียดนามบุกเข้าไป
ขับไล่เขมรแดงออกไป เขมรแดงก็แตกพ่ายออกไปอยู่ตรงชายแดนไทยกัมพูชา ก็ยังต้องทำ�สงครามกับเขมรแดงมาโดยตลอด เพราะฉะนั้น จะเกิด
งานประวัตศิ าสตร์บาดแผลในอีกมิตหิ นึง่ ก็คอื การใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์
นี้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการเข้าสู่และดำ�รงอยู่ในอำ�นาจของผู้นำ�
กัมพูชา เช่น การผลิตเอกสารหรือสถิติต่างๆ เกี่ยวกับเขมรแดงซึ่งตัวเลข
ของความสูญเสียก็จะสูงกว่างานของฝ่ายโลกตะวันตก นอกจากนั้นรัฐก็ยัง
ควบคุมให้มีการผลิตงานในรูปแบบของงานศิลปะ เช่น งานวรรณกรรม เช่น
นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ เพื่อที่จะเร้าอารมณ์สะเทือนใจและปลุกความ
เกลียดชังในหมู่ประชาชน เพื่อที่จะบอกว่ามาสิมาร่วมกับรัฐบาลในการที่จะ
ไปต่อสู้กับกองกำ�ลังเขมรแดง
หลังปี 1993/2536 เมื่อกัมพูชาเปลี่ยนไปเป็นประชาธิปไตย เราก็ยัง
เห็นลักษณะของการใช้ประโยชน์จากประวัติศาสตร์บาดแผลเพื่อประโยชน์
ทางการเมืองของผูม้ อี �ำ นาจมาโดยตลอด ขอยกตัวอย่างเช่น การจัดทำ�คุกตวล
สะเลง หรือว่าทุง่ สังหารขึน้ มาเป็นพิพธิ ภัณฑ์ สถานทีท่ งั้ สองแห่งเป็นหลักฐาน
ที่ยืนยันความโหดร้ายทารุณของเขมรแดงได้ดีที่สุดเลย จะเป็นโครงกระดูก
จะเป็นหัวกะโหลก จะเป็นห้องทรมานนักโทษ จะเป็นภาพถ่ายศัตรูของการ
ปฏิวัติ หรือว่ากองซากเสื้อผ้าของผู้ถูกสังหารที่สูงเป็นภูเขาเลากา ทั้งหมด
นี้ทำ�ให้เกิดความสะเทือนใจ สลดใจ เกิดความสมเพชเวทนา และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเกิดความหวาดกลัวว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีก เกิดความรู้สึก
แบบนี้ขึ้นภายในใจของคนกัมพูชาที่รอดชีวิตมาได้ นี่เป็นสิ่งที่ว่าทำ�ไมพรรค
ประชาชนกัมพูชาซึ่งอยู่อำ�นาจมาตั้งแต่สมัยหลังเขมรแดงสามารถใช้ทั้งใน
การเรียกร้องบุญคุณ และใช้ในการขู่กลายๆ และทำ�ให้ได้คะแนนเสียงชนะ
การเลือกตั้งมาโดยตลอด
ในขณะเดียวกันถ้าเราลองไปดูตำ�ราเรียนประวัติศาสตร์ฉบับเป็น
ทางการเราก็จะพบว่าหนังสือเรียนวิชาประวัติศาสตร์ภาษาเขมรกล่าวถึง
เหตุการณ์ในสมัยเขมรแดงน้อยมาก น่าจะเป็นเพราะว่าเมื่อเป็นผลงานเขียน
แบบตำ�ราก็จะต้องมีการอธิบาย ซึง่ เลีย่ งไม่พน้ ทีจ่ ะต้องพาดพิงถึงผูเ้ กีย่ วข้อง
อีกมากมาย เราคงไม่ลืมว่าผู้มีอำ�นาจในรัฐบาลกัมพูชาปัจจุบันตั้งแต่หัวหน้า
รัฐบาลลงมาเคยเป็นทหารของฝ่ายเขมรแดงทัง้ สิน้ เพราะฉะนัน้ ในตำ�ราเรียน
ทางการจึงมีเรื่องนี้น้อย ส่วนหนังสือประวัติศาสตร์เหตุการณ์ที่ไม่ใช่ฉบับ
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ทางการก็มีอยู่บ้างแต่มีไม่มากนัก มีส่วนหนึ่งที่ผลิตโดย DC-CAM ซึ่งเป็น
องค์กรอิสระและได้รับเงินสนับสนุนจากตะวันตก นี่คือตำ�ราประวัติศาสตร์
ของ DC-CAM ซึง่ แปลจากภาษาอังกฤษบ้าง ทำ�เป็นนิตยสารบ้าง เอกสาร
เหล่านี้ไม่ได้เข้าถึงคนหมู่มากนัก
เมือ่ ประวัตศิ าสตร์สมัยเขมรแดงทีเ่ ป็นทางการมีนอ้ ย แต่ลองพิจารณา
งานเขียนของภาคประชาชนว่ามีความน่าสนใจอย่างไร เราก็พบว่างานเขียน
ของภาคประชาชนมีรูปแบบที่หลากหลายมากๆ ในรูปแบบที่เป็นตัวผลงาน
เขียนมีทงั้ งานสารคดี บันทึกประสบการณ์ งานเขียนอัตชีวประวัติ ทีเ่ น้นชีวติ
ช่วงก่อน ช่วงระหว่าง และช่วงหลังสมัยเขมรแดง รวมทั้งงานที่เป็นเรื่องแต่ง
(fiction) อย่างเช่น นวนิยายก็นิยมมากเลย ดิฉันได้ดูหน้าปกแล้วหน้าตาดู
เป็นเหมือนนวนิยายรัก แต่จริงๆ แล้วเล่าประสบการณ์สมัยเขมรแดง

ในภาพ เรือ่ งแต่งทัง้ สองเล่มทีห่ น้าปกมีผหู้ ญิง และผูห้ ญิงกับผูช้ าย อีก
ชิน้ หนึง่ ก็คอื พวกงานกวีนพ
ิ นธ์ทกี่ เ็ ป็นทีน่ ยิ มมาก และเล่มขวามือสุดทีม่ รี ปู คนตี
กะละมังนัน่ เป็นเล่มทีไ่ ด้รบั รางวัลซีไรท์ เขียนเล่าประสบการณ์ในสมัยเขมรแดง
นอกจากนัน้ ก็มงี านในรูปแบบอืน่ ๆ เช่น รูปแบบจิตรกรรมไม่วา่ จะเป็น
ภาพเขียน ภาพพิมพ์ ก็มีมาก งานอีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากคือ
ภาพยนตร์ และภาพยนตร์สารคดี ผูส้ ร้างภาพยนตร์ชาวกัมพูชาคนสำ�คัญทีผ่ ลิต
งานกลุม่ นีม้ มี าก แล้วก็ได้รบั รางวัลระดับนานาชาติอยูเ่ สมอเลยคือ คุณปานห์
ฤทธี หรือที่โลกตะวันตกจะเรียกว่า ฤทธี ปานห์ ก็จะมีงานพวกนี้มาก
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งานลักษณะนีไ้ ม่วา่ จะเป็นวรรณกรรม ภาพวาด หรือภาพยนตร์ ทีผ่ ลิต
ขึน้ โดยประชาชนกัมพูชาทัง้ ในและนอกประเทศซึง่ เป็นผูร้ อดชีวติ จากเหตุการณ์
เขมรแดง คนที่อยู่ในประเทศนั้นรอดชีวิตแล้วอยู่ต่อในกัมพูชา แต่อีกกลุ่ม
หนึง่ นัน้ คือผูร้ อดชีวติ แล้วอพยพไปอยูใ่ นโลกตะวันตก งานประวัตศิ าสตร์ภาค
ประชาชนกลุม่ นีม้ ที งั้ ทีเ่ ป็นภาษาเขมรและเป็นภาษาต่างประเทศ ประวัตศิ าสตร์
บาดแผลในรูปของศิลปะทัง้ สามแขนง ดิฉนั จัดว่าเป็นงานทีเ่ รียกว่าเป็นศิลปะ
ประจักษ์พยาน หรือว่า Testimonial art, Testimonial literature และ
Testimonial film คือเป็นงานศิลปะทีเ่ ป็นเรือ่ งเล่าชีวประวัตซิ งึ่ แสดงหลักฐาน
หรือบันทึกเหตุการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน การใช้ความรุนแรง สงคราม
หรือว่าบันทึกเหตุการณ์ความรุนแรงเหล่านี้ ศิลปะกลุม่ นีโ้ ดยเฉพาะงานเขียน
และภาพยนตร์จัดเป็นงานลูกผสมระหว่างบันทึกความทรงจำ� อัตชีวประวัติ
และความเป็น fiction คือความเป็นเรื่องแต่งบางส่วน เป็นการเสนอเรื่องจริง
ผ่านเครือ่ งมือทางศิลปะเพือ่ ทีจ่ ะโน้มน้าวใจ สร้างความสะเทือนใจให้กบั ผูอ้ า่ น
ศิลปะประจักษ์พยานเหล่านีน้ อกจากมีพนั ธกิจในเชิงประวัตศิ าสตร์แล้ว
พันธกิจทีส่ �ำ คัญมากกว่านัน้ ก็คอื การยืนยันความบริสทุ ธิข์ องคนทีต่ กเป็นเหยือ่
การกระทำ�อันรุนแรง และเป็นการนำ�เอาความอยุตธิ รรมทีเ่ หยือ่ ได้รบั มาตีแผ่
ให้โลกได้รู้ ในแง่หนึ่งนั้นผู้เขียนหรือผู้สร้างงานศิลปะนั้นเป็นผู้พูดแทนเพื่อน
ร่วมชาติที่เสียชีวิตไปแล้ว ไม่ให้ความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับผู้ที่เสียชีวิตไป
แล้วนั้นมันตายไปกับตัวผู้ที่เสียชีวิต ในขณะเดียวกันสำ�หรับตัวผู้เขียนเอง
การสร้างงานนั้นเป็นการปลดปล่อยความโกรธแค้นที่มีต่อผู้สร้างความทุกข์
เป็นการระบายความทุกข์นอี้ อกไปให้คนอืน่ ได้รว่ มรับฟังด้วย และทำ�ให้ผอู้ า่ น
หรือผูช้ มทีเ่ ป็นผูร้ อดชีวติ ด้วยกันได้รวู้ า่ ยังมีผรู้ ว่ มประสบการณ์แบบเดียวกันนี้
หรือหนักหนาสาหัสกว่าตัวเองมีอยูอ่ กี มากเลย เพราะฉะนัน้ มันจะช่วยบรรเทา
ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานจากความทรงจำ�ได้ในระดับหนึง่ เลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นศิลปะแนวประจักษ์พยานซึ่งเป็นประวัติศาสตร์บาดแผล
รูปแบบหนึง่ มีความสำ�คัญมากในการรักษาเยียวยาและให้ความเป็นธรรมทัง้
ต่อผูท้ เี่ สียชีวติ ไปแล้วและผูร้ อดชีวติ ด้วย จะเปิดคลิปของภาพยนตร์เรือ่ ง The
Missing Picture ตอนหนึ่งของคุณฤทธี ปานห์ เพื่อที่จะได้พอเห็นว่างาน
ลักษณะของศิลปะประจักษ์พยานมันเป็นอย่างไร เหตุการณ์ตอนทีจ่ ะเปิดนัน้
คุณฤทธี ปานห์ เล่าตัง้ แต่ยคุ ทีบ่ า้ นเมืองดีอยู่ แล้วก็เกิดสงครามมาตัง้ แต่กอ่ น
เขมรแดงจะยึดอำ�นาจได้ คือเมื่อสหรัฐอเมริกาสนับสนุนให้นายพลลอน นอล
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โค่นอำ�นาจเจ้าสีหนุได้ ก็เกิดการเข้ามาบอมบ์ในกัมพูชาเพือ่ ทีจ่ ะบอมบ์ฐานทัพ
ของเวียดนาม ก็เล่าถึงการกวาดต้อนผู้คนออกไปสู่ชนบท (เปิดคลิป)
จะเห็นว่างานของคุณฤทธี ปานห์ นัน้ ใช้กลวิธที สี่ �ำ คัญมากก็คอื การใช้
รูปปั้นหยาบๆ เป็นการปั้นดินหยาบๆ ระบายสีหยาบ ปกติการใช้รูปปั้นแบบ
นี้ถ้าเราดูเป็นภาพยนตร์ ก็จะทำ�ให้เคลื่อนไหวได้ แต่เรื่องนี้เขาวางรูปปั้นไว้
เฉยๆ นิง่ ๆ แบบนัน้ ซ้อนไปกับหนังเก่า เราเห็นเลยว่างานชิน้ นี้ คุณฤทธี ปานห์
อยากจะสื่ออะไรผ่านกลวิธีการสร้างภาพยนตร์แบบนี้ คุณฤทธี ปานห์ สร้าง
เพื่อบอกตัวเองแล้วบอกโลกว่า ที่เขมรแดงทำ�ทั้งหมดนั้นเป็นการมุ่งทำ�การ
ตามอุดมการณ์ปฏิวตั ขิ องตัวเอง โดยมีเพือ่ นมนุษย์รว่ มชาตินนั้ เป็นเครือ่ งมือ
ไม่ได้เห็นเพื่อนมนุษย์ร่วมชาตินั้นเป็นมนุษย์
สุดท้ายนี้ดิฉันอยากขอตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในกรณีของประวัติศาสตร์
บาดแผลของกัมพูชาว่า กรณีของกัมพูชานั้นแสดงให้เห็นมิติหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์บาดแผลว่า พรมแดนความรู้ประวัติศาสตร์บาดแผลนั้นบางที
ไม่จำ�เป็นต้องสัมพันธ์กับความเป็นวิชาการเสมอไป แต่เป็นประวัติศาสตร์ที่
มุ่งปลุกเร้าอารมณ์ ความรู้สึกด้วย เพื่อที่จะตอบสนองหน้าที่ในเชิงจิตวิทยา
ในการรักษาเยียวยาผู้ผ่านประสบการณ์มาเป็นสำ�คัญ ขอบพระคุณมากค่ะ

วาสนา :

ขอบพระคุณอาจารย์ใกล้รงุ่ นีก่ เ็ ป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ทีอ่ ยากจะแสดงความ
เห็นเชิงเปรียบเทียบกับของจีนในกรณีของการปฏิรปู วัฒนธรรมของจีนเองก็มี
งานวรรณกรรมที่ออกมามากจนเกิดเป็นที่เขาเรียกว่า Scar literature วันนี้
เราพูดกันเรือ่ งประวัตศิ าสตร์บาดแผล แต่ของจีนคือวรรณกรรมบาดแผลหรือ
วรรณกรรมแผลเป็น ซึ่งคือเรื่องที่ไม่สามารถออกมาเป็นเอกสารของรัฐบาล
ไม่สามารถเข้าไปหาในหอจดหมายเหตุได้ หลายๆ ครั้งถ้าเราลองขยาย
พรมแดนของเราไปดูงานวรรณกรรม งานศิลปะอะไรเพิม่ ขึน้ มาเราก็จะได้เข้า
ใจหลายๆ อย่างที่มันยังซ่อนอยู่ในนั้น ต่อไป ดร. ภมรี สุรเกียรติ จะพาเราไป
ทำ�ความเข้าใจกับประวัติศาสตร์บาดแผลในพม่า

ภมรี สุรเกียรติ :

สวัสดีค่ะ ในส่วนเรื่องบาดแผลจากอดีต ในประวัติศาสตร์พม่าร่วม
สมัย เมื่อพิจารณาพัฒนาการของประเทศพม่า มี “ประวัติศาสตร์บาดแผล”
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(Traumatic Past) สามารถแบ่งคร่าวๆ ออกได้เป็น 2 ช่วงเวลาทาง
ประวัติศาสตร์ คือ
1. “บาดแผลจากอดีต” สมัยทีต่ กอยูภ่ ายใต้การปกครองของจักรวรรดิ
นิยมอังกฤษ (1886-1948/2429-2491) เป็น“บาดแผล” จากนโยบายการ
“แบ่งแยกและปกครอง” การผนวกอาณานิคมพม่าเป็นจังหวัดหนึ่งของ
อินเดีย นโยบายการปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ที่ทำ�ให้ ชาวพม่า กลาย
เป็นพลเมืองชัน้ ล่าง หรือ ไร้ตวั ตน ในดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนี้
“บาดแผล” จากยุคอาณานิคมนี้ สร้างความเจ็บปวด บอบช้ำ� ให้กับ
“ชาวพม่า” โดยตรง ในขณะทีก่ ลุม่ ชนอืน่ ๆ ในสังคมอาณานิคมพม่า ไม่วา่ จะ
เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ชาวอินเดีย ชาวจีน รวมถึงชาวพม่าทีน่ ยิ มอังกฤษ โดยภาพ
รวมแล้ว ช่วงอาณานิคม กลับเป็น “อดีตที่ใฝ่ฝันและโหยหา” (nostalgia)
ผลจากการปกครองของจักรวรรดินยิ มอังกฤษนีน้ เี่ อง ทีเ่ ป็นหนึง่ ในสาเหตุ
สำ�คัญทีก่ อ่ ให้เกิด “ประวัตศิ าสตร์บาดแผล” ในช่วงที่ 2 เมือ่ พม่าได้รบั เอกราช
ในต้นปี 1948/2491 เมื่อนักชาตินิยมพม่า (ที่ร่วมการต่อสู้เพื่อเอกราช ต่อสู้
ทั้งอังกฤษและกองทัพญี่ปุ่น) ได้ขึ้นมาเป็นผู้นำ�ประเทศ (นายกรัฐมนตรี อูนุ,
นายพลเนวิน)
2.“บาดแผลจากอดีต” ช่วงที่ 2 คือ สมัยพม่าเอกราช โดยเฉพาะช่วง
กึ่งศตวรรษภายใต้การปกครองโดยรัฐบาลทหาร (1962-2010/2505-2553)
ในยุครัฐบาลทหารได้สร้าง “บาดแผล” ใหม่ที่รุนแรงและร้าวลึกต่อ
ประชาชนพลเมืองของประเทศ ทั้งชาวพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์ “บาดแผล”
ใหม่หรือจะกล่าวได้ว่าเป็น “บาดแผลจากอดีต” ในระยะใกล้ หรือ อดีตที่เพิ่ง
ผ่านพ้น (The recent past) นี้มาจากนโยบายการปกครองของรัฐบาลทหาร
ที่นำ�ไปสู่การรัฐฆาต (democide) หรือ การประหัตประหารผู้คนโดยระบอบ
การใช้ก�ำ ลังทหารในการปราบปรามกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ตี่ อ้ งการแยกตนเป็นอิสระ
การใช้ความรุนแรงปราบปรามผูเ้ ห็นต่างทางการเมือง ผูต้ อ่ ต้านระบอบเผด็จการ
ทหาร การปิดกัน้ และจำ�กัดสิทธิความเป็นพลเมืองของชนบางกลุม่ การดำ�เนิน
นโยบายทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาดนำ�ประเทศไปสู่ความยากจนและอดอยาก
ประวัตศิ าสตร์บาดแผล ช่วงอาณานิคม ในประวัตศิ าสตร์นพ
ิ นธ์
พม่าฉบับทางการ
วิธีจัดการกับ “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ในช่วงแรก “สมัยที่ตก
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อยู่ภายใต้อาณานิคมอังกฤษ” รัฐบาลพม่าสมัยเอกราช ตอบโต้กลับด้วย
“ประวัติศาสตร์ชาตินิยมพม่า”
จะว่าไปแล้ว การก่อเกิดของประวัติศาสตร์พม่าสมัยใหม่ มีขึ้นพร้อม
กับการขยายตัวของสำ�นึกชาตินิยมพม่าในราวทศวรรษ 1930 ปลายยุค
อาณานิคมอังกฤษ
ประวัตศิ าสตร์นพ
ิ นธ์สมัยใหม่นี้ นอกจากจะรือ้ ฟืน้ ประวัตศิ าสตร์ความ
เป็นมา ความยิ่งใหญ่ของบรรพชน วีรกษัตริย์ วีรบุรุษของพม่าในช่วงราช
อาณาจักรแล้ว อีกด้านหนึง่ คือ การตอบโต้ ท้าทาย และการพยายามลบล้าง
คำ�สบประมาท การดูถกู เหยียดหยามของเจ้าอาณานิคมอังกฤษ ทีไ่ ด้สร้างภาพ
ชาวพม่าและบรรพกษัตริยพ
์ ม่าไว้ในงานเขียนต่างๆ ว่า “โหดร้ายและป่าเถือ่ น”
ประวัตศิ าสตร์ชาตินยิ มพม่าทีก่ อ่ ตัวขึน้ ในยุคปลายอาณานิคมนี้ ต่อมา
ภายหลังเมือ่ พม่าได้รบั เอกราชแล้ว ก็ได้กลายเป็นประวัตศิ าสตร์ชาติกระแสหลัก
ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากรัฐ แพร่หลายและมีอทิ ธิพลทางความคิดต่อชาวพม่า
อาจกล่าวได้ว่า ประวัติศาสตร์นิพนธ์พม่าฉบับทางการ แสดงให้เห็น
ถึงการสร้างชีวประวัติแห่งชาติใหม่ ส่วนหนึ่ง คือ ความพยายามในการแก้
ปม “บาดแผลจากอดีต” ในช่วงอาณานิคม ช่วงที่ชาวพม่าถูกรุกรานและ
ตกอยู่ภายใต้อำ�นาจของต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็น จักรวรรดินิยมอังกฤษ หรือ
จักรวรรดินิยมญี่ปุ่น
ตำ�ราเรียนเป็นหลักฐานชิ้นสำ�คัญที่จะแสดงให้เห็นถึงมโนทัศน์ทาง
ประวัติศาสตร์กระแสหลักที่ถูกวางรากฐานโดยรัฐบาลพม่า ผลการศึกษา
วิเคราะห์ตำ�ราเรียนสังคมศึกษาฉบับมาตรฐาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิรัช นิยมธรรม (2558) สรุปได้ว่า แก่นของประวัติศาสตร์แห่งชาติพม่า คือ
ประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้กับภัยคุกคามจากต่างชาติ โครงเรื่องจะเน้นการ
สร้างราชอาณาจักรโบราณ การสูญเสียเอกราช และการต่อสู้เพื่อเอกราช
ตัวบทจะพรรณนาถึงความเป็นปึกแผ่นและความยิ่งใหญ่ของราชอาณาจักร
พม่าก่อนถูกเจ้าอาณานิคมอังกฤษ และฟาสซิสต์ญี่ปุ่นคุกคามและยึดครอง
ส่วนการได้มาซึ่งเอกราชนั้นมาจากพลังสามัคคีของชนในชาติและการมีผู้นำ�
ที่รักชาติอย่างแท้จริง
ตำ�ราเรียนมีเนื้อหาครอบคลุมมาถึงช่วงหลังเอกราชและช่วงรัฐบาล
ทหาร แต่ให้น้ำ�หนักและขับเน้นเนื้อหาช่วงสมัยราชอาณาจักรและสมัย
อาณานิคมมากกว่า เนื้อหาในส่วนสมัยอาณานิคม ก็จะเน้นไปที่ขบวนการ
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ชาตินิยม การต่อสู้กับจักรวรรดินิยมอังกฤษ
ประวัติศาสตร์แห่งชาติของรัฐมุ่งให้ความชอบธรรมแก่ผู้นำ�ทหาร
พม่าและกองทัพพม่าในการปกครองประเทศ เพื่อความเป็นเอกภาพและ
เสถียรภาพความมั่นคงของประเทศเป็นสำ�คัญ ชนชาติพม่าจึงเป็นตัวแสดง
หลักในหน้าประวัติศาสตร์ ในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ถูกลดทอนความ
สำ�คัญและความซับซ้อน ถูกให้ภาพในลักษณะเหมารวมภายใต้การติดป้าย
ว่าเป็น “National races” หรือชนเผ่าแห่งชาติทอี่ ยูด่ ว้ ยกันอย่างกลมเกลียว
และผาสุก (ดู Nicolas Salem-Gervais and Rosalie Metro, 2012)
ส่วนประวัติศาสตร์นิพนธ์พม่าฉบับทางการที่ผลิตโดยวงวิชาการ
ประวัติศาสตร์พม่า ทั้งวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และงานเขียนทาง
ประวัติศาสตร์โดยคณะกรรมาธิการประวัติศาสตร์พม่า (Burma/Myanmar
Historical Commission) ทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตัง้ แต่ปี 1955/2498 นัน้ คณะกรรมาธิการ
ประวัติศาสตร์พม่าได้รับมอบหมายให้เรียบเรียงประวัติศาสตร์ของประเทศ
ฉบับมาตรฐาน และทำ�การรวบรวมค้นคว้าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับพม่า ในช่วงแรกตั้งนั้นได้กำ�หนดการเขียนประวัติศาสตร์พม่า
แบ่งออกเป็น 5 ยุค ได้แก่
1. ยุคโบราณ: ภูมหิ ลังทางประวัตศิ าสตร์พม่าและภูมศิ าสตร์ของพม่า
ตั้งแต่อดีตจนถึงปี 1365/1908
2. ยุคกลาง (1365-1752/1908-2295)
3. ยุคคองบอง (1752-1885/2295-2428)
4. ยุคอังกฤษ (1886-1948/2429-2491)
5. ยุคปัจจุบัน (Myanmar Historical Commission, 2004 :2-4)
งานวิชาการประวัตศิ าสตร์พม่าก็ยงั คงให้น�้ำ หนักกับประวัตศิ าสตร์ยคุ
ราชอาณาจักร ประวัติศาสตร์ยุคอาณานิคม และการต่อสู้เพื่อเอกราช
ประวัติศาสตร์บาดแผล ช่วงรัฐบาลทหาร และความเงียบใน
ประวัติศาสตร์นิพนธ์พม่าร่วมสมัยฉบับทางการ
ก่อนที่จะแสดงให้เห็นว่า ประวัติศาสตร์บาดแผลในช่วงรัฐบาลทหาร
ได้ถูกเขียนในหน้าประวัติศาสตร์แห่งชาติพม่าฉบับทางการอย่างไร จะขอ
ทบทวนเหตุการณ์ “ประวัติศาสตร์บาดแผล” ในช่วงรัฐบาลทหาร 19622010/2505-2553 โดยสังเขป
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เวลาพูดถึงยุครัฐบาลทหารของพม่า อาจเป็นได้เป็น 2 ช่วงใหญ่ และ 4
ช่วงย่อย 2 ช่วงใหญ่ คือ 1) 1962-1988/2505-2531 ทีน่ ายพลเนวิน มีอ�ำ นาจ
และเป็นสังคมนิยม กับ 2) 1988-2011/2531-2554 การยึดอำ�นาจของกองทัพ
ในช่วงเหตุการณ์ 8888 การสิ้นสุดอำ�นาจของนายพลเนวิน และการเปลี่ยน
นโยบายเศรษฐกิจ สู่การเปิดเศรษฐกิจแบบการตลาด ผู้นำ�ทหารคนสำ�คัญ
คือ พลเอกอาวุโสตานฉ่วย ที่ขึ้นมีอำ�นาจตั้งแต่ปี 1992/2505 และเพิ่งก้าวลง
จากหน้าฉากไปในเดือนมีนาคม 2011/2554 ไม่นานมานี้ เมือ่ พม่าปรับเปลีย่ น
สู่การปกครองโดยรัฐบาลพลเรือน (กึ่งทหารกึ่งพลเรือน)
ส่วน 4 ช่วงย่อย คือ ในช่วง 1962-1988/2505-2531 แบ่งได้เป็น
2 ช่วง คือ 1) Revolutionary Council สภาปฏิวัติ (นายพลเนวินเป็น
ประธาน) 1962-1974/2505-2517 และ 2) BSPP Government (Burma
Socialist Programme Party) 1974-1988/2517-2531 นายพลเนวินก็ยัง
คงเป็นประมุขสูงสุด ปกครองประเทศโดยพรรคโครงการสังคมนิยม โดยนาย
ทหารที่มีตำ�แหน่งในพรรค (แยกส่วนออกมาจากกองทัพ)
ส่วนในช่วงหลังเหตุการณ์ 8888 รัฐบาลทหาร 1988 – 2011/2531-2554
แบ่งได้เป็น 2 ช่วงคือ 1) SLORC (State Law and Order Restoration
Council) สภาฟื้นฟูกฎหมายและระเบียบแห่งรัฐ 1988-1997/2531-2540
และ 2) SPDC (State Peace and Development Council) สภาสันติภาพ
และการพัฒนาแห่งรัฐ 1998-2011/2541-2554
ในช่วงรัฐบาลทหารกึ่งศตวรรษ 1962-2011/2505-2554 เป็นช่วง
เวลาที่ เกิดการ รัฐฆาต (democide) หรือ การประหัตประหารประชาชน
โดยระบอบ/โดยรัฐ อย่างมาก มาจากแนวนโยบาย/แนวปฏิบตั ใิ นการจัดการ
ปัญหากลุม่ ชาติพนั ธุ์ (ethnic conflicts) การปราบปรามและการกดขีพ
่ ลเรือน
(civilian oppression and civilian suppression) (จัดการในนามของการ
รักษาความมั่นคง เสถียรภาพ และเอกภาพของประเทศ)
ทบทวนเหตุการณ์ประวัติศาสตร์บาดแผล ช่วงรัฐบาลทหาร
Ethnic Conflicts
ดังทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วว่ารัฐบาลพม่าตัง้ แต่ยคุ เอกราชเป็นต้นมาได้สร้าง
“บาดแผล” ใหม่ให้กับพลเมืองของประเทศ ทั้งกลุ่มที่มีอุดมการณ์ทางการ
เมืองที่แตกต่าง และกลุ่มชาติพันธุ์ รัฐบาลพม่าได้เปิดฉากสร้าง “บาดแผล”
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ใหม่ให้กบั กลุม่ ชาติพนั ธุต์ งั้ แต่ประเทศแรกได้รบั เอกราช และโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในปลายทศวรรษ 1950 เป็นต้นมา การต่อสู้ปราบปรามกองกำ�ลังติดอาวุธ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งกะเหรี่ยง มอญ กะเหรี่ยงแดง ฉาน และกะฉิ่น ฯลฯ
ได้สง่ ผลกระทบรุนแรง เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ในวงกว้าง
การสู้รบระหว่างรัฐบาลพม่าและกองกำ�ลังกลุ่มชาติพันธุ์มีความ
ซับซ้อนเต็มไปด้วยรายละเอียด และความเปลีย่ นแปลงในแต่ละกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ในทีน่ จี้ ะไม่ขอลงในรายละเอียด แต่จะกล่าวถึงยุทธวิธสี �ำ คัญของกองทัพพม่า
ในการปราบปรามชนกลุ่มน้อยและกองกำ�ลังคอมมิวนิสต์ จนส่งผลกระทบ
สร้างบาดแผล (ทางกายและใจ) ต่อชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ ก่อให้เกิดการอพยพ
ลี้ภัยทั้งเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศพม่า (IDP-Internally Displaced
Person) และผู้อพยพลี้ภัยยังต่างประเทศ
ยุทธวิธดี งั กล่าวนีค้ อื ยุทธวิธตี ดั สี่ (four cuts) กองทัพพม่าภายใต้การนำ�
ของนายพลเนวินได้เริม่ นำ�มาใช้ตงั้ แต่กลางทศวรรษที่ 1960 จุดมุง่ หมายสำ�คัญ
คือ การตัดเส้นเลือดสำ�คัญ 4 เส้นของกองกำ�ลังชนกลุ่มน้อย ได้แก่ อาหาร
คลังวัสดุ ฝ่ายการข่าว และกองกำ�ลัง (food, funds, intelligence, recruits)
ยุทธศาสตร์นคี้ อื การมุง่ โจมตีและทำ�ลายล้างแหล่งทีเ่ ป็นเสบียงของกอง
กำ�ลัง ทำ�ลายแหล่งทีม่ าของรายได้ทนี่ �ำ ไปสูอ่ าวุธและอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการสงคราม
ทำ�ลายเครือข่ายการให้ขา่ วแก่กองกำ�ลัง ตัดสายสัมพันธ์ของชาวบ้านกับกอง
กำ�ลังไม่ให้ตดิ ต่อสือ่ สารกัน และทำ�ลายโอกาสของฝ่ายกองกำ�ลังในการระดม
กำ�ลังทหารไปต่อสู้กับฝ่ายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์นี้ เป้าหมายมิได้อยู่ที่กองกำ �ลังของกลุ่มชาติพันธุ์
เท่านั้น แต่หมายถึงการทำ�ร้ายชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆ ที่ฝ่ายรัฐบาลสืบ
ทราบมาว่าเป็นสายให้กับฝ่ายกองกำ�ลัง หรือเป็นหมู่บ้านที่ให้การสนับสนุน
กองกำ�ลังกลุ่มชาติพันธุ์ทางด้านอาหารเสบียงและเงิน
ดังนัน้ จึงมีรายงานข่าวว่าหมูบ่ า้ นตามเขตแดนของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งตามชายแดนฝั่งไทย จีน อินเดีย หรือบังกลาเทศ ถูกทหาร
พม่าเข้าโจมตี เผาบ้านเรือน หรือจับชาวบ้านไปเป็นลูกหาบ (พรพิมล ตรีโชติ,
2542: 189-190) การบังคับใช้แรงงานชาวบ้าน หรือแม้กระทั่งการข่มขืนสตรี
กลุม่ ชาติพนั ธุอ์ ย่างเป็นระบบโดยกองกำ�ลังทหารพม่า ดังทีป่ รากฏในรายงานที่
จัดทำ�โดยมูลนิธสิ ทิ ธิมนุษยชนไทใหญ่ (Shan Human Rights Foundation)
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และเครือข่ายสตรีไทใหญ่ (Shan Women’s Action Network) เรือ่ ง License
to Rape: the Burmese Military Regime’s Use of Sexual Violence
in the ongoing War หรือในชื่อภาษาไทยว่า ใบอนุญาตข่มขืน: บันทึกการ
ทารุณกรรมทางเพศในรัฐฉาน ซึ่งแปลโดย คุณสุภัตรา ภูมิประภาส และคุณ
เพ็ญนภา หงษ์ทอง ในปี 2545
สงครามปราบปรามกลุม่ ชาติพนั ธุท์ �ำ ให้เกิดผูพ
้ ลัดถิน่ ภายในประเทศ
และผู้อพยพที่ต้องอาศัยหลบภัยที่ค่ายพักพิงตามแนวชายแดนพม่าเป็น
จำ�นวนมาก ความรุนแรงโดยรัฐต่อกลุ่มชาติพันธุ์ยังคงดำ�รงอยู่แม้ในรัฐบาล
ปัจจุบนั แม้วา่ จะมีความพยายามเจรจาหยุดยิงและหาข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
รัฐบาลและผู้นำ�กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ แต่ก็หาได้ประสบความสำ�เร็จ ส่วนหนึ่ง
ก็มาจากความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจ ความหวาดระแวดที่กลุ่มชาติพันธุ์มีต่อรัฐบาล
และกองทัพพม่า
Civilian Oppression and Suppression
“ประวัตศิ าสตร์บาดแผล” ของพม่ามิได้มเี พียงเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ กับ
กลุม่ ชาติพนั ธุท์ อี่ ยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกลดินแดนชายขอบของประเทศเท่านัน้ แต่ยงั
หมายรวมถึงความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ กับประชาชนชาวพม่าทีอ่ าศัยอยูต่ ามเมือง
ใหญ่ในศูนย์กลางการปกครองของพม่าด้วยเช่นเดียวกัน
การรัฐประหารยึดอำ�นาจของนายพลเนวิน ในวันที่ 2 มีนาคม
1962/2505 และการประกาศใช้แนวทางสังคมนิยมในการปกครองประเทศ
ตามมาด้วยการปราบปรามกวาดล้างกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้าม ผู้ที่ออกมา
เดินขบวนประท้วงต่อต้าน
7 กรกฎาคม 1962/2505 นักศึกษามหาวิทยาลัยร่างกุ้งเดินขบวน
ประท้วงต่อต้านกฎระเบียบทางการศึกษาใหม่ที่ทำ�ให้มหาวิทยาลัยขาด
อิสรภาพในการบริหาร และต่อต้านนโยบายของสภาปฏิวัติ กองทัพปราบ
ปรามขบวนประท้วงของนักศึกษาด้วยความรุนแรง และได้ระเบิดทำ�ลายอาคาร
สหภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยร่างกุง้ [Ragoon University Student Union
(RUSU) Building] สถานที่สำ�คัญทางประวัติศาสตร์การต่อสู้เพื่อเอกราช
ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1920 หลังจากเหตุการณ์นี้มหาวิทยาลัยร่างกุ้งถูกสั่งปิดราว
สีเ่ ดือน และในปี 1964/2507 สภาปฏิวตั ไิ ด้ออกพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาใหม่
ที่ให้อำ�นาจรัฐบาลทหารควบคุมหน่วยงานทางด้านการศึกษาโดยตรง
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นอกจากนีแ้ ล้ว การปราบปรามผูท้ ตี่ อ่ ต้านสภาปฏิวตั ยิ งั ได้น�ำ ไปสูก่ าร
ขับไล่และอพยพหนีออกจากนอกประเทศขนานใหญ่ของประชากรทีม่ เี ชือ้ สาย
อินเดีย จีน และผู้ที่มิใช่ชาวพม่าออกจากประเทศ สภาปฏิวัติออกพระราช
บัญญัติการพิมพ์และสิ่งพิมพ์ ควบคุมสิ่งพิมพ์อย่างเข้มงวด นักหนังสือพิมพ์
ปัญญาชนที่ต่อต้านถูกจับกุมคุมขัง
ในช่วงทศวรรษ 1970 มีเหตุการณ์การประท้วงของกรรมกร ซึ่งถูก
กองทัพปราบปรามอย่างรุนแรง ในปลายปี 1974/2517 เกิดการจลาจลอูถนั่ ขึน้
(U Thant, 1909 – 1974/2452-2517) อูถนั่ เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
ได้เสียชีวิตลงและได้ถูกนำ�ร่างกลับมายังประเทศพม่าเพื่อประกอบพิธีทาง
ศาสนา นายพลเนวิน ประธานสภาปฏิวัติปฏิเสธไม่ยอมจัดงานศพของอูถั่น
ให้เป็นรัฐพิธี และปิดกัน้ มิให้ประชาชนได้เดินทางมาคาราวะศพอูถนั่ จึงนำ�ไป
สูเ่ หตุการณ์จลาจล รัฐบาลทหารได้ใช้กำ�ลังปราบปรามนักศึกษามหาวิทยาลัย
ร่างกุ้งที่นำ�ขบวนประท้วงในการจลาจลครั้งนี้
ในต้นทศวรรษ 1980 รัฐบาลทหารพม่าภายใต้การนำ�ของ BSPP
ได้ออกพระราชบัญญัติพลเมือง Citizenship Act 1982/2525 ผลของ
กฎหมายพลเมืองปี 1982 นีไ้ ด้จดั ประเภทของผูม้ สี ทิ ธิเป็นพลเมืองของประเทศ
พม่าใหม่ ผลจากกฎหมายนีท้ �ำ ให้เกิดการปฏิเสธสิทธิพลเมืองแก่ชาวโรฮีนยา
ผู้นับถือศาสนาอิสลามที่อยู่ทางตอนเหนือของรัฐอะระกัน/รัฐยะไข่ กฎหมาย
นีไ้ ด้ท�ำ ให้คนกลุม่ นีเ้ ป็นคนไร้รฐั (stateless) ถูกกีดกันจากสิทธิขนั้ พืน้ ฐานใน
การเดินทาง การทำ�งาน และการศึกษา ถูกผลักดันออกนอกประเทศกลายเป็น
ผูอ้ พยพในบังคลาเทศจำ�นวนหลายแสนคน และตกเป็นเหยือ่ ในขบวนการค้า
มนุษย์จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วการปราบปรามกองกำ�ลังกลุ่มชาติพันธุ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ กะเหรีย่ งในทศวรรษ 1980 ได้ท�ำ ให้เกิดผูอ้ พยพหนีภ้ ยั
เป็นจำ�นวนมาก มีการตัง้ ค่ายผูอ้ พยพเพิม่ มากขึน้ ตามแนวชายแดนไทยพม่า
ปลายปี 1987/2530 รัฐบาล BSPP ประสบปัญหาเศรษฐกิจ จึงทำ�การ
ยกเลิกเงินธนบัตรหลามูลค่าโดยไม่มีการจ่ายเงินชดเชยให้กับประชาชน
ความไม่พอใจจากการไร้ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจได้น�ำ
ไปสูก่ ารลุกฮือของประชาชนในหลายเมืองใหญ่ของพม่าเพือ่ ขับไล่รฐั บาลทหาร
ในปี 1988/2531 เหตุการณ์ส�ำ คัญในหน้าประวัตศิ าสตร์การเมืองพม่าร่วมสมัย
เหตุการณ์ที่เป็นชนวนที่นำ�ไปสู่ “เหตุการณ์ 8888” ปะทุขึ้นเมื่อวันที่
13 มีนาคม 1988/2531 คือเหตุการณ์ฆาตกรรมนักศึกษา 2 คน
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16 มีนาคม 1988/2531 กลุม่ นักศึกษาชุมนุมประท้วง และเผชิญหน้ากับ
กองตำ�รวจปราบจลาจลทีบ่ ริเวณสะพานขาว (White Bridge) ริมทะเลสาบอินยา
ตำ�รวจใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม ทำ�ร้ายและยิงใส่กลุม่ ผูป้ ระท้วงบาดเจ็บ
ล้มตายจำ�นวนมาก นักศึกษาหลายคนถูกจับกดน้ำ�ตายในทะเลสาบอินยา
วันรุง่ ขึน้ ภายใต้การบัญชาการของเส่ง ลวิน (Sein Lwin) ผูบ้ ญ
ั ชาการ
กองกำ�ลังรักษาความมั่นคง กองกำ�ลังทหารและตำ�รวจปราบจลาจลบุก
มหาวิทยาลัยร่างกุง้ เพือ่ จับกุมนักศึกษาจำ�นวนหลายร้อยคน ในระหว่างการ
ขนย้ายผู้ถูกจับกุม นักศึกษาจำ�นวน 41 คนเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ
ในรถตำ�รวจที่เป็นพาหนะในการขนย้าย
เหตุการณ์นี้สร้างความโกรธแค้นให้กับนักศึกษาและประชาชน
นำ�ไปสูก่ ารชุมนุมประท้วงในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทัว่ ประเทศ และมีการนัดชุมนุมใหญ่
ในวันที่ 8 สิงหาคม 1988/2531 (8-8-88)
8 สิงหาคม 1988-เหตุการณ์ 8888
ประชาชนทีอ่ อกมาชุมนุมกันอย่างสันติตลอดทัง้ วันซึง่ ประกอบไปด้วย
นักศึกษา ประชาชนและพระสงฆ์ โดยมีทหารเฝ้าอยู่ตามท้องถนนในสภาพ
ที่ข่มขวัญ เสียงเพลงจากนักศึกษาประชาชนดังขึ้น “เรารักพวกท่าน ท่าน
เป็นพี่น้องเรา เราต้องการอิสรภาพ พวกท่านเป็นทหารของประชาชน โปรด
มาอยู่ข้างเราเถิด เราเพียงต้องการอิสรภาพเท่านั้น” จนกลางดึกของคืนนั้น
กองทหารติดอาวุธครบมือเริม่ ปฏิบตั กิ ารณ์สงั หารโหดอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลา
นานถึง 4 วัน โดยระดมยิงเข้าไปในฝูงชน
ทางการออกมาให้ข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตประมาณ 500 คน แต่เจ้าหน้าที่
ทางการทูตและผู้อยู่ในเหตุการณ์กล่าวว่าตัวเลขที่แท้จริงอยู่ราวๆ เกือบ
หมื่นคน ทหารที่ยิงประชาชนต่างถูกผู้บัญชาการกล่อมให้เชื่อว่านักศึกษา
เป็น “กบฏคอมมิวนิสต์” (http://www.tacdbburmese.org/web/index.
php?option=com_content&view=article&id=78:-8888-&catid=36:201010-21-08-06-37&Itemid=58) ข้อมูลจาก TACDB Thai Action Committee
for Democracy in Burma คณะกรรมการรณรงค์เพือ่ ประชาธิปไตยในพม่า
(กรพ.)
ภายใต้รฐั บาลทหารชุดใหม่ในนาม SLORC (State Law and Order
Restoration Council) ซึ่งรัฐประหารยึดอำ�นาจได้ในวันที่ 18 กันยายน
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1988/2531 ดำ�เนินการปราบปรามการลุกขึ้นประท้วงต่อต้านรัฐ โดยการกัก
บริเวณนางออง ซาน ซูจี ผู้ซึ่งได้กลายเป็นผู้นำ�การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย
ในเหตุการณ์ 8888 และดำ�เนินการกวาดล้างจับกุมนักศึกษาและผู้นำ�การ
ประท้วง ในช่วงเวลานี้นักศึกษากว่าหมื่นคนไปหลบหนีเข้าป่าเพื่อจัดตั้งกอง
กำ�ลังต่อสู้กับรัฐบาลทหาร บางกลุ่มได้เข้าร่วมการต่อสู้กับกองกำ �ลังกลุ่ม
ชาติพันธุ์ นักศึกษา ปัญญาชน ผู้ร่วมต่อต้านรัฐบาลทหารถูกจับกุมคุมขัง
และถูกทรมานในคุก
ภายหลังการเลือกตัง้ ปี 1990/2533 นักการเมืองทีช่ นะการเลือกตัง้ จาก
พรรคต่างๆ ถูกรัฐบาลทหารจับตัวเช่นเดียวกัน นักโทษการเมืองถูกทรมานจน
เสียชีวิตในคุก และถูกขังลืมอย่างไม่มีการตั้งข้อกล่าวหา การพิพากษาโทษ
นักโทษการเมืองคนสำ�คัญ อาทิ Ko Min Ko Naing ผู้นำ�นักศึกษาจาก
เหตุการณ์ 8888 ถูกคุมขังยาวนานถึง 15 ปี ส่วน U Win Tin นักหนังสือพิมพ์
นักเขียนอาวุโส หนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย
(NLD) ถูกจับกุมคุมขังนานถึง 20 ปี ในช่วงปี 1989-2008/2532-2551
ในขณะเดียวกันการต่อสู้ปราบปรามกองกำ�ลังกลุ่มชาติพันธุ์ก็ยังคง
ดำ�เนินต่อเนื่อง ในปี 1995/2538 กองทัพพม่าสามารถตีค่ายมาเนอปลอว์
(Manerplaw) ของ Karen National Union ได้สำ�เร็จ ทำ�ให้มีผู้ลี้ภัยชาว
กะเหรีย่ งหนีเข้าสูป่ ระเทศไทยเป็นจำ�นวนมาก ในปลายปี 1996/2539 นักศึกษา
หลายร้อยคนได้จดั การชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารครัง้ ใหญ่ นักศึกษา
ถูกปราบปรามและจับกุม รัฐบาล SLORC สั่งปิดมหาวิทยาลัย กว่าจะกลับ
มาเปิดเรียนอีกครั้งก็ในปี 2000/2543 การประหัตประหารกลุ่มตรงข้าม
ทางการเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ส่วนการลุกฮือประท้วง
ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการทหารครัง้ ใหญ่กว่าจะเกิดขึน้ อีก คือ ในปี 2550/2007
ช่วงเดือนสิงหาคม เหตุเฉพาะหน้าเกิดจากการเพิ่มราคาน้ำ�มันอย่างสูงกว่า
500% นำ�ไปสู่การเดินขบวนประท้วงของประชาชนต่อต้านรัฐบาล และเหล่า
พระสงฆ์เป็นจำ�นวนมากทีป่ ระกาศคว่�ำ บาตรไม่รบั นิมนต์จากรัฐบาลและทหาร
เหตุการณ์การประท้วงครั้งนี้รู้จักกันในนาม “Saffron Revolution” รัฐบาล
SPDC ใช้ก�ำ ลังทหารในการปราบปรามการชุมนุม และกวาดล้างผูต้ อ่ ต้านทัง้
ประชาชนและพระสงฆ์อย่างรุนแรง
การรัฐฆาต (Democide) ก็ยังมีอยู่ในปัจจุบัน แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็น
รัฐบาลพลเรือน ปกครองโดยระบอบรัฐสภาแล้วก็ตาม การโจมตีกะฉิ่น และ
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ฉาน, การสังหารนักข่าว และการจับกุมแกนนำ�นักศึกษาที่ทำ�การประท้วง
พระราชบัญญัติการศึกษาฉบับใหม่ นอกจากนี้แล้วยังมี ความขัดแย้งทาง
ศาสนา ขบวนการ 969 movement, องค์กร Ma Ba Tha รักษาเผ่าพันธุ์
ภาษา และศาสนาพม่า พระวิระธุ (การทีร่ ฐั ไม่ปราม/ห้าม เท่ากับรัฐสนับสนุน
ปล่อยให้ดำ�เนินการ)
ความเงียบในประวัติศาสตร์นิพนธ์พม่าร่วมสมัยฉบับทางการ
ไม่เป็นที่แปลกใจที่จะพบว่า “บาดแผลจากอดีต” ที่เพิ่งผ่านพ้น
ดังกล่าวเหล่านี้ ไม่เคยปรากฏอยูใ่ นหน้าประวัตศิ าสตร์นพ
ิ นธ์พม่าฉบับทางการ
“บาดแผล” ของเหล่าประชาชนผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการประหัตประหารโดย
รัฐ ถูกกลบเกลือ่ นให้ราบเรียบและถูกทำ�ให้เงียบเสียงในสือ่ และประวัตศิ าสตร์
นิพนธ์ของรัฐ กระนัน้ ก็ดี สรรพเสียงเหล่านีก้ ก็ ลับร้องกูก่ อ้ งเซ็งแซ่อยูใ่ นสือ่ และ
งานเขียนของผูท้ ตี่ กเป็นเหยือ่ ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ และผูท้ ตี่ อ่ ต้านรัฐบาลทหาร
พม่า ประวัติศาสตร์บาดแผลนี้ปรากฏอยู่อย่างแพร่หลายในงานเขียนบันทึก
ความทรงจำ� ประวัติศาสตร์จากการบอกเล่า ประวัติศาสตร์นิพนธ์ของผู้ต่อสู้
เพื่อประชาธิปไตย และผู้ต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของกลุ่มชาติพันธุ์
การทีป่ ระวัตศิ าสตร์แห่งชาติพม่าเน้นเฉพาะโครงเรือ่ งการถูกคุกคามจาก
ศัตรูภายนอก และบทบาทนำ�ของกองทัพในฐานะผูธ้ �ำ รงรักษาอธิปไตย เอกภาพ
เสถียรภาพความมั่นคง ตลอดจนความก้าวหน้าของรัฐ ทำ�ให้ประวัติศาสตร์
ในส่วนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในระบอบเผด็จการ
ทหารในช่วง 1962-2011/2505-2554 ถูกทำ�ให้เงียบเสียง ปราศจากเรื่อง
ราวและตัวตนในหน้าประวัติศาสตร์แห่งชาติของพม่า เหตุการณ์ประท้วงต่อ
ต้านรัฐบาลเผด็จการทหาร การต่อสู้เพื่อเสรีภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ นโยบาย
และเหตุการณ์ปราบปรามผู้ที่เห็นต่างและผู้ต่อต้านด้วยความรุนแรงของรัฐ
เหตุการณ์สำ�คัญทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ไม่ปรากฏให้เห็นในประวัติศาสตร์
ของทางการ
ยกตัวอย่างจากหนังสือเรียนวิชา Aspects of Myanmar ซึง่ เป็นวิชา
พื้นฐานของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาพม่าชั้นปีที่ 1 ภาคต้น เรียบเรียงและ
ดำ�เนินการสอนโดยคณาจารย์จากภาควิชาประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยย่างกุง้
เนือ้ หาว่าด้วยความเป็นมาของประเทศพม่าจากอดีตถึงปัจจุบนั โดยสังเขป หัวข้อ
ประวัตศิ าสตร์ แบ่งออกเป็น 7 ยุคย่อย ได้แก่ a) Early City-States, b) First
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Myanmar Empire, c) Second Myanmar Empire, d) Third Myanmar
Empire, e) Myanmar During the Colonial Period, f) Struggle for
Independence และ g) Myanmar in the Post-independence Period
ประวัติศาสตร์พม่าร่วมสมัยที่อยู่ในช่วงรัฐบาลทหารจากปี 19622010/2505-2553 แบ่งออกเป็นหัวข้อย่อย คือ Revolutionary Council
(1962–1974/2505-2517) , BSPP Government (Burma Socialist
Programme Party) (1974-1988/2517-2531), SLORC (State Law and
Order Restoration Council) (1988 – 1997/2531-2540) และ SPDC
(State Peace and Development Council) (1997-2010/2540-2553)
ตำ�ราเรียน Aspects of Myanmar เป็นตำ�ราที่เน้นให้ข้อมูลตามลำ�ดับเวลา
(factual data) โดยมิได้มกี ารอธิบายขยายความถึงเหตุปจั จัย ข้อมูลทีน่ �ำ เสนอ
นัน้ ถูกคัดสรรและเลือกเฉพาะข้อมูลบางด้านบางส่วนทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ฝ่ายรัฐ
ช่วงสภาปฏิวัติ (RC-Revolutionary Council) ให้เหตุผลของการ
รัฐประหารยึดอำ�นาจของทหารว่าเป็น “...attempted to restore the normal
situation...” (p.26) ระบุว่ามีการประกาศนิรโทษกรรมผู้ที่ต่อสู้และเห็นต่าง
ในวันที่ 1 เมษายน 1963/2506 เริ่มดำ�เนินนโยบายเจรจากับกลุ่มต่อสู้ต่างๆ
การที่สภาปฏิวัติใช้แนวทางสังคมนิยมในการปกครองประเทศโดยบริหาร
ผ่านพรรคโครงการสังคมนิยม หรือ BSPP การร่างรัฐธรรมนูญปี 1974/2517
การจัดลงประชามติรบั ร่างรัฐธรรมนูญ การจัดการเลือกตัง้ และมอบอำ�นาจการ
บริหารประเทศจากสภาปฏิวตั ิ สู่ รัฐบาล BSPP ในวันที่ 2 มีนาคม 1974/2517
การปกครองในช่วง BSPP Government ในตำ�ราเรียนนี้พยายาม
เน้นให้เห็นว่า BSPP มีการบริหารองค์กรอย่างเป็นประชาธิปไตย “...The
BSPP, the ruling party, was organised on the principle of democratic
centralism from the Central Committee down to the level of the
party cell…” (p.28) BSPP มีการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะยาวที่
จะเปลี่ยนประเทศพม่า จากประเทศเกษตรกรรม ไปสู่ประเทศอุตสาหกรรม
การเกษตร (an agro-based industrial country) ซึ่งแผนระยะยาวกำ�หนด
ถึงปี 1994/2537
สำ�หรับเหตุการณ์การประท้วงใหญ่ของประชาชนที่เรียกว่า “8888”
ที่เกิดขึ้นในปี 1988/2531 นั้น ตำ�ราเรียนดังกล่าวนี้กล่าวถึงอย่างรวบรัดว่า
“...Because of general dissatisfaction with the social and economic
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situation a movement of protest developed in August 1988 which
soon deteriorated into disorder and anarchy. To prevent a further
deterioration of the situation, the Armed Forced took on the
responsibility of government on 18 September 1988...” (p.28-29)
การปกครองในช่วงของ SLORC หรือสภาฟืน้ ฟูกฎหมายและระเบียบ
แห่งรัฐ ระบุถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่สำ�คัญ คือ การยกเลิกระบบ
เศรษฐกิจแบบสังคมนิยม ไปสู่เศรษฐกิจแบบการตลาด ผ่อนคลายเงื่อนไข
และกฎระเบียบในการลงทุนและการค้า เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ
ปี 1996/2539 SLORC ได้ประกาศให้เป็นปีการท่องเที่ยวของพม่า
สำ�หรับเหตุการณ์การเลือกตั้งในปี 1990/2533 ที่พรรคสันนิบาตแห่ง
ชาติเพือ่ ประชาธิปไตย (NLD-National League for Democracy) นำ�โดย
นางออง ซาน ซูจี ทีช่ นะการเลือกตัง้ อย่างท่วมท้น และการทีร่ ฐั บาล SLORC
ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งนั้น เหตุการณ์นี้ถูกกล่าวถึงเพียงว่า “...SLORC
declared its intention of creating a multi-party democratic state
and, towards that end, held fair and free elections on 27 May 1990.
SLORC convened a National Convention on 6 January 1993 to draw
up the guidelines for the drafting of a new constitution...” (p.28 - 29)
นอกจากบทบาทนำ�ของรัฐบาล SLORC ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่แล้ว ยังเน้นบทบาทการเจรจาหยุดยิงกับกองกำ�ลังกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อ
สร้างสันติภาพตามแนวชายแดน การปราบปรามยาเสพติด และการพัฒนา
เศรษฐกิจ สาธารณูปโภคเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ในด้านการ
ต่างประเทศยังคงดำ�เนินนโยบายเป็นกลาง และให้ความร่วมมือกับองค์การ
ระหว่างประเทศต่างๆ รวมทั้งได้เข้าไปสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ในปี 1997/2540 ปลายปีดังกล่าวนี้รัฐบาล
SLORC จึงปฏิรูปใหม่เป็น สภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ (SPDCState Peace and Development Council) ซึ่งมีนโยบายสำ�คัญในการ
พัฒนาประเทศพม่าให้ทันสมัย
ภารกิจสำ�คัญของรัฐบาล SPDC นอกเหนือจากการพัฒนาประเทศให้
ทันสมัยแล้ว ยังรวมถึงการเปลีย่ นแปลงสูก่ ารเป็นประเทศประชาธิปไตย รัฐบาล
SPDC ได้ก�ำ หนดแผนการ 7 ขัน้ ตอนสูป่ ระชาธิปไตย การร่างรัฐธรรมนูญ การ
เลือกตัง้ การจัดตัง้ สภาและรัฐบาลทีม่ าจากการเลือกตัง้ “...In order to march
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towards a new democratic nation, the State Peace and Development
Council held the Multi-party Democracy General Elections, the fifth
step of the seven-step Road Map, on 7 November, 2010/2553. The
Union Election Commission war formed...” (p.31) การเปลีย่ นแปลงไป
สูก่ ารปกครองแบบประชาธิปไตยโดยระบบรัฐสภา หากอ่านตามโครงเรือ่ งใน
ตำ�ราเรียนนี้แล้วก็อาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่รัฐบาลทหารพม่าในยุค SLORC และ
SPDC สามารถดำ�เนินตามแผนการได้อย่างประสบความสำ�เร็จ
ทิ้งท้าย
ประวัติศาสตร์พม่าช่วงรัฐบาลทหารปกครอง แยกออกเป็น 2 ขั้ว
ตรงข้ามชัดเจน 1) กองทัพ กับการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของประเทศ
(คุณค่าแบบพม่า) กับ 2) กลุม่ ต่อต้านกองทัพ กับการเรียกร้องประชาธิปไตย
และสิทธิมนุษยชน (คุณค่าแบบตะวันตก)
ประวัติศาสตร์บาดแผล ในยุครัฐบาลทหาร ที่เป็นประวัติศาสตร์ภาค
ประชาชน ทัง้ ชาวพม่า และกลุม่ ชาติพนั ธุท์ ไี่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง จะถูกนำ�
มาอธิบายอย่างไรในโครงเรื่องประวัติศาสตร์แห่งชาติของพม่า
ณ ปัจจุบนั นี้ พม่าเดินหน้าสูก่ ระบวนการปรองดองแห่งชาติ (national
reconciliation) โดยทีม่ กี องทัพมีบทบาทนำ� (กำ�หนด วางแผน) ประวัตศิ าสตร์
บาดแผลดังกล่าวนี้ จะถูกจัดการอย่างไร
ยังคงระลึก จดจำ� จะตอกย้ำ� (เพื่อไม่ให้ลืมสิ่งที่ทหารและกองทัพเคย
กระทำ�ต่อประชาชน) หรือ จะลืมเลือน/ลบเลือน (อย่าไปฟื้นฝอยหาตะเข็บ
อย่าไปกวนน้ำ�ให้ขุ่น) เพื่อที่ว่ากระบวนการปรองดองแห่งชาติ จะได้ดำ�เนิน
ไปอย่างราบเรียบ?
กระนั้นก็ตาม แม้ว่าพม่ากำ�ลังมุ่งสู่หนทางประชาธิปไตยและการ
ปรองดองระหว่างผูน้ �ำ ฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือนในการจัดตัง้ รัฐบาล บาดแผล
จากอดีตและความทรงจำ�อันเจ็บปวดของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การประหัตประหารของรัฐบาลทหารก็ยังคงดำ�รงอยู่
ยุคเผด็จการทหารอันยาวนานกว่าครึง่ ศตวรรษ จึงเป็นประวัตศิ าสตร์
บาดแผลทีย่ งั คงเรือ้ รัง และพร้อมกัดกินสังคมพม่า หากยังไม่ได้รบั การเยียวยา
แก้ไขอย่างเป็นธรรม และหากยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ
พร้อมการแสดงความรับผิดชอบจากรัฐบาลพม่า
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วาสนา :

ขอบพระคุณค่ะ เพือ่ ไม่ให้เสียเวลามากเชิญอาจารย์ ดร. อณัส อมาตยกุล

อณัส อมาตยกุล :

ขอบคุณมากครับ หัวข้อที่จะพูดวันนี้ “เรื่องจากบาดแผลในอดีตของ
โลกของเรา ไปสู่การเยียวยาที่จะนำ�ไปสู่ดุลยภาพ” จริงๆ แล้วสิ่งที่เราคุยกัน
ในประเด็นทั้งหลาย หรือสิ่งที่เรากำ�ลังเผชิญอยู่ในความเป็นจริงของโลกของ
เราทุกวันนี้ เราต้องเข้าใจก่อนว่าในแนวความคิดทางอิสลามศึกษา เรามอง
ว่าโลกที่พัฒนามาสู่จุดอันเป็นปัจจุบันในวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาหรือพัฒนาไป
โดยไม่เป็นความตั้งใจ แต่เป็นความตั้งใจที่จะให้โลกก้าวไปสู่ความเป็นไป
ในวันนี้ กล่าวโดยสรุปก็คือว่าทั้งหมดนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่างโลกตะวัน
ตกกับโลกอิสลาม นี่ก็คือความเชื่อที่อาจจะผิดหรือถูกก็ตามแต่ เราก็ค่อยๆ
มองลงไปว่าโลกของเราทุกวันนี้นั้นเป็นการแข่งขันระหว่างโลกตะวันตกกับ
โลกของมุสลิมหรือไม่

1

ภาพที่ 1 คือแผนที่ที่ย้อนหลังไปเมื่อเกือบ 600 ปีมาแล้ว นี่เป็นเวลา
แห่งความเป็นจริงของโลกเวลานั้น ตอนนั้นชาวตะวันตกอย่างยุโรปนั้นมี
เพียงแค่นี้เอง ในโลกนี้ไม่มีชาวตะวันตกไปล่าอาณานิคมหรือไปตั้งถิ่นฐาน
ที่ไหนทั้งสิ้น โลกที่ปฏิสัมพันธ์ในตอนนั้นมีเพียงสามทวีปคือเอเชีย แอฟริกา
และยุโรป ยังไม่มีออสเตรเลีย ยังไม่มีอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ จริงอยู่แม้จะ
มีชาวมายา อินคา แต่เราไม่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ฉะนั้นโลกที่วุ่นวายอยู่นั้น
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มีเพียงสามทวีป จีนเป็นผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ แต่จีนไม่ได้เป็นผู้นำ�สินค้าที่
ตัวเองผลิตไปขายยังพื้นที่ที่มี demand ผู้ที่นำ�สินค้าออกจากกำ�แพงเมือง
จีนไปขายนั้นก็คือบรรดาพ่อค้ามุสลิม โลกมีเส้นทางการค้าหลักสองเส้น
ทางก็คือ เส้นทางบกและเส้นทางสำ�เภา ถ้าเรามองดูจากแผนที่นี้จะเห็นว่า
ประชากรทีม่ มี ากทีส่ ดุ ในเวลานัน้ มีหลายเชือ้ ชาติทมี่ ภี าษาทีห่ ลากหลายภาษา
ที่นับถือศาสนาอิสลาม ทุกวันนี้เราอาจจะมองว่าอีกกี่สิบปี 2052/2595 หรือ
2079/2622 จะมีมุสลิมเพิ่มขึ้นมากมาย แต่ว่าในอดีตเมื่อ 500 ปีที่แล้วนั้น
มุสลิมเป็นประชากรที่มีจำ�นวนมากที่สุด ประชากรตะวันตกที่นับถือคริสต์
ศาสนานั้นมีจำ�นวนน้อย พื้นที่ในยุโรปที่เป็นดินแดนคริสต์ศาสนานั้นมีพื้นที่
เพาะปลูกจำ�กัด พื้นที่ที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติก็จำ�กัด มุสลิมครอบ
ครองจุดยุทธศาสตร์ทั่วโลก นี่คือความเป็นจริงก่อนยุคสมัยใหม่ แต่ตอนนี้
เราไม่ได้อยูใ่ นสมัยใหม่แล้ว เราอยูใ่ น Post Modern เรากำ�ลังพูดว่าคือความ
เป็นจริงที่นำ�มาสู่ตัวเราในวันนี้ เพราะฉะนั้นชาวตะวันตกจึงต้องคิดอยู่เสมอ
ว่าทำ�อย่างไรจึงจะเปลี่ยน location ทำ�อย่างไรจะให้ตะวันตกอยู่กลางโลก
ไม่ใช่มุสลิมอยู่กลางโลก และจะทำ�อย่างไรจะให้ตะวันตกครอบคลุมพื้นที่จุด
ยุทธศาสตร์ทวั่ ทัง้ โลกได้ และทำ�อย่างไรชาวยุโรปจะซือ้ สินค้าจากจีน อินเดีย
และโมลุกกะ ได้โดยไม่ต้องผ่านมือมุสลิม
ประการต่อไปทีจ่ ะต้องนำ�มาสูต่ น้ ทุนในการนำ�มาวิเคราะห์ สังเคราะห์
แล้วก็มองโลกในความเป็นจริง มองโลกที่กว้างกว่าโลกแคบๆ ที่เรารู้จัก
หรือเราชื่นมื่นอยู่ก็คือว่า เมื่อเราเห็นตราสัญลักษณ์ขององค์กรที่มีชื่อเสียง
ขนาดนี้ เหตุใดองค์กรนี้จึงต้องมีถึงสองตราเป็นอย่างน้อย เพราะฉะนั้นนี่
เป็นคำ�ถามที่ถ้าเรามองโลกโดยไม่ได้ตระหนักว่าโลกนี้เป็นการแข่งขันกัน
ระหว่างโลกตะวันตกกับโลกอิสลามนั้นเราจะไม่เข้าใจจุดบริบูรณ์เหล่านี้ ดัง
นั้นเหตุใดมาเลเซียจึงต้องใช้รถ ambulance ที่มีตราโลโก้ที่แตกต่างออกไป
หรือประเทศมุสลิมจำ�นวน 57 ประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การความร่วม
มืออิสลาม (Organization of Islamic Cooperation - OIC) นั้น ไม่ได้ใช้
ตราสัญลักษณ์วงเดือนเสี้ยวทั้งหมดก็จริง เช่น อินโดนีเซียไม่สนใจเลย เราก็
จะได้เห็นต่อไปว่าทำ�ไมอินโดนีเซียกับมาเลเซียจึงแตกต่างกัน แต่ตอ้ งยอมรับ
ก่อนว่าเหตุใดโลกมุสลิมนั้นจึงไม่ได้ปฏิเสธภารกิจและพันธกิจขององค์กรนี้
แต่ปฏิเสธโลโก้นี้เพราะเหตุอันใด จนกระทั่งมีผู้แนะนำ�ว่าถ้าเราก้าวออกจาก
โลโก้ทั้งสองนี้ไปสู่โลโก้ใหม่แล้วจะเป็นอย่างไร นั่นก็คือสิ่งที่เป็นการแนะนำ�
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2

ภาพที่ 2 ถ้าเราได้เห็นโลโก้นเี้ ราจะเข้าใจทันทีวา่ เหตุใดโลกมุสลิม 57
ประเทศโดยเฉพาะอย่างยิง่ โลกมุสลิมทีเ่ ป็นสมาชิกของสันนิบาตอาหรับ (The
Arab League) 22 ประเทศจึงปฏิเสธโลโก้นี้ เพราะว่าโลโก้นนี้ นั้ ทีเ่ ราแปลเป็น
กาชาดเพราะอะไร เราลองทำ�ความเข้าใจผ่านประวัตศิ าสตร์ชาติไทย ในเวลา
ทีเ่ ราใกล้จะเซ็นสัญญากับเซอร์จอห์น เบาว์รงิ ก็ดี หรือหลังการเซ็นสัญญาก็ดี
นัน้ บรรดามหาเถรซึง่ มีอทิ ธิพลในสังคมไทยพากันหวัน่ วิตกว่าประเทศไทยถูก
คุกคามโดยคริสต์ศาสนา ฉะนัน้ การบริหารประเทศเวลานัน้ ก็คอื ต้องการทีจ่ ะ
ตัดกังวลของบรรดามหาเถรทัง้ หลายไม่ให้คดิ ในด้านนี้ ฉะนัน้ สิง่ หนึง่ ทีเ่ ราทำ�
ก็คอื กระบวนการ ทีท่ �ำ ให้เป็นโลกียะ (secularization) ก็คอื ตัดสิง่ เหล่านีอ้ อก
จากจินตนาการทางด้านศาสนา คำ�ภาษาไทยทีเ่ ขียนว่ากาชาดก็คอื กากบาท
ผิด-ถูกสีแดง เพราะว่า red cross นัน้ จริงๆ แล้วในความหมายจริงๆ ก็คอื ไม้
กางเขนศักดิส์ ทิ ธิส์ แี ดง ชาวตะวันตกจึงต้องการทีจ่ ะล้างภาพพจน์เดิมๆ นีค่ อื
กระบวนการในการเยียวยาตัวเองก่อนที่จะปรากฏตัวเองในโลกในยุคสมัย
ใหม่ แม้ว่าจะทรงพละกำ�ลังและแสนยานุภาพ ที่เราเรียกว่าก้าวร้าวมีความ
expressive แต่เป็นการแยกกันทำ�งานว่าเขาจะต้องแก้ไขภาพลักษณ์เหล่า
นี้ ภาพลักษณ์จากภาพลักษณ์ของนักรบที่บุกเข้าไปเผาหมู่บ้านในดินแดน
ทางจอร์แดน ซีเรีย ดินแดนปาเลสไตน์ เผาหมู่บ้าน ฆ่าเด็ก ฆ่าผู้หญิง ให้
เป็นองค์กรกิจกรรมการกุศล ป้อนยาโปลิโอ อะไรต่างๆ นี่ก็คือกระบวนการ
ที่ภาครัฐเปลี่ยนขึ้นมา

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | กาญจนี ละอองศรี บรรณาธิการ 93

แต่สำ�หรับชาวตะวันออกกลางจะบอกว่าถ้าเรายอมรับโลโก้นี้เป็น
เหตุผลหนึ่ง เหตุผลที่สองในศาสนาอิสลามนั้นได้สอนเรื่องราวว่าพระเยซู
คริสต์นั้นเป็นศาสดาท่านหนึ่งในศาสนาอิสลาม เป็นพระศาสดาที่มาเทศนา
เตือนสติมนุษยชาติก่อน นบี มูฮัมหมัด เป็นท่านสุดท้ายก่อน นบี มูฮัมหมัด
หลังจากพระเยซูคริสต์แล้วไม่มศี าสดาท่านใดมาอีก จนศาสดา นบี มูฮมั หมัด
นั้นมาเติมเต็มภารกิจและพันธกิจการเตือนสติมนุษยชาติ และนำ�ธรรมะไป
สู่จุดอันบริบูรณ์ ในศาสนาอิสลามนั้นพระเยซูคริสต์มีจริง และเป็นศาสดาที่
อัลเลาะห์ทรงส่งลงมา แต่ในศาสนาอิสลามนั้นอัลเลาะห์ไม่มีพระบุตร เพราะ
ฉะนั้นพระเยซูนั้นไม่ได้เป็นพระบุตรของอัลเลาะห์ ในคริสต์ศาสนาสอนว่า
พระเยซูนั้นเป็นพระบุตรของอัลเลาะห์และอัลเลาะห์ทรงรักโลกนี้จึงทรงส่ง
พระบุตรองค์เดียวลงมากลายเป็นไม้กางเขน สำ�หรับโลกมุสลิมถือว่าเรื่องนี้
ไม่เคยเกิดขึน้ เมือ่ เรือ่ งนีไ้ ม่เคยเกิดขึน้ การใช้โลโก้นจี้ งึ ค้านกับความเป็นจริง
ตามความเชื่อของโลกมุสลิม ภาพที่ 3 แม้ว่าองค์กร American Red Cross
จะเป็นผู้บริจาครถคันนี้ให้แก่ซีเรียแต่พอมาถึงที่ซีเรียก็เปลี่ยนเป็นโลโก้เป็น
วงเดือนเสี้ยวอย่างนี้เป็นต้น หรือภาพที่ 4 โรงพยาบาลในประเทศไทยที่
ต้องการทีจ่ ะรักษาน้�ำ ใจลูกค้าก็เปลีย่ นโลโก้ให้เป็นวงเดือนเสีย้ วอย่างนีเ้ ป็นต้น
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ประการต่อไปทีเ่ ราต้องเข้าใจก็คอื การแข่งขันระหว่างโลกตะวันตกกับ
โลกมุสลิมนัน้ หลังจากเรอเนซองส์นนั้ ตะวันตกได้มงุ่ เน้นสิง่ หนึง่ ก็คอื เรือ่ งของ
humanism ฟืน้ ฟูเรือ่ งของ humanism Greek ขึน้ มาก็คอื การให้ความสำ�คัญ
แก่มนุษย์ ทุกวันนีท้ เี่ ราพูดกันเรือ่ งสิทธิเด็ก สิทธิสตรี สิทธิผบู้ ริโภค สิทธิชมุ ชน
เป็นพัฒนาการส่วนหนึ่งที่ขบวนการเรอเนซองส์ให้แก่สังคม แต่ในขบวนการ
เรอเนซองส์นั้นให้แก่สิทธิ humanism และ nationalism แล้ว ก็ทำ�ให้ชาว
ตะวันตกส่วนหนึง่ นัน้ มองว่ามนุษย์ควรชืน่ ชมเสรีภาพของมนุษย์อนั ไร้ขอบเขต
ฉะนัน้ ในภาพที่ 5 สิง่ ทีย่ อมรับกันสำ�หรับชาวตะวันตกก็คอื การทีผ่ คู้ นสามารถ
ชุมนุมกันเปลือยกายได้ ภายใต้การดูแลของตำ�รวจ หรือของเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยที่จะอำ�นวยความสะดวกให้ผู้คนเปลือยกายได้มากมาย แต่
สำ�หรับชาวตะวันตกแล้ว การให้เกียรติหรือว่าสำ�รวมตนต่อศีลธรรมและ
ธรรมะนั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายสำ�หรับในบางพื้นที่ เพราะฉะนั้นเราจะมาดูว่า
นี่คือความเป็นจริงของโลกเรา

5

ทัง้ หมดทีพ
่ ดู มานัน้ เป็นภาวะก่อนทีจ่ ะเกิดบาดแผล แล้วบาดแผลเกิด
อย่างไร ถ้ามองดูยงั ไม่นบั ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเรา สำ�หรับโลก
มุสลิมซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลาง เอเชียตะวันตก
ยุโรปตะวันออก คืออยู่ภายใต้ single land หรือผืนแผ่นดินเดียวกันภายใต้
จักรวรรดิล่าสุด เมื่อ 500 ปีที่แล้วคือจักรวรรดิออตโตมัน-ตุรกี แต่ปัจจุบัน
นี้บาดแผลที่เกิดขึ้นก็คือดินแดนเหล่านี้ได้ถูกฉีกออกจาก single land นั้น
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เป็นชาติอาหรับต่างๆ เฉพาะชาติอาหรับอย่างเดียว 22 ประเทศ ยังไม่นับ
ตัวตุรกีเอง แล้วก็อิหร่านซึ่งไม่ได้เป็นชาติอาหรับ แต่เป็นชาติอารยันที่เป็น
ประเทศมุสลิม แล้วยังไม่นับพื้นที่ในเอเชียกลางซึ่งเป็น คีร์กีซสถาน เตอร์กิ
สถาน เติรก์ เมนิสถาน ทาจิกสิ ถาน อัฟกานิสถาน เชเชนยา อาเซอร์ไบยัน และ
อื่นๆ
ความเป็นมาของ single land หรือผืนแผ่นดินเดียวกันนัน้ มีมาตัง้ แต่
หลังจากศาสดานบี มูฮัมหมัด ได้สิ้นชีวิตลงไป ศาสนาอิสลามภายใต้การ
ปกครองของกาหลิบหรือผู้สืบทอดศาสนาของนบี มูฮัมหมัด ตั้งแต่พรมแดน
ไปจนถึงในสเปนก็คอื เป็นผืนแผ่นดินเดียวกัน ถ้ามองดูเรือ่ งปัญหาของ ISIS
(Islamic State of Iraq and Syria) ที่บอกว่าเป้าหมายหนึ่งของ ISIS ก็คือ
การยกเลิกพรมแดน เพราะพรมแดนนัน้ เป็นมรดกของเจ้าอาณานิคม และเป็น
บาดแผลทีย่ งั คงเน่าเปือ่ ยอยู่ หรือยังคงอักเสบอยูใ่ นโลกใบนี้ ด้วยเหตุนถี้ า้ ท่าน
มามองดูใน Southeast Asia ของเราจะมองเห็นว่าอย่างเช่น Malay world
ในโลกมาเลย์นนั้ ในอาเซียนของเราคนทีเ่ ป็นกลุม่ ชาติพนั ธุ์มาเลย์มมี ากทีส่ ดุ
และคนที่พูดภาษามาเลย์ หรือภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาเดียวกันนั้นมีมาก
ที่สุด แต่ทำ�ไมพวกเขาจึงแบ่งเป็นอินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน มินดาเนาของ
ฟิลิปปินส์ หรือแม้แต่ภาคใต้ของไทย 4 จังหวัด รวมสตูล จะนะ สะบ้าย้อย
เป็นต้น ก็เป็นเพราะผลิตของการล่าอาณานิคม ฉะนั้นการที่ผู้คนที่พูดภาษา
มาเลย์ขับเคลื่อนไปเป็นอินโดนีเซียเพราะอะไร ก็เพราะว่าขับเคลื่อนไปตาม
ผลประโยชน์ของเจ้าอาณานิคมเดิมก็คือฮอลันดาซึ่งปกครองเขามาตั้งแต่
360 ปีที่แล้ว แล้วมาเลเซียทำ�ไมจึงไม่ขับเคลื่อนไปกับอินโดนีเซียหรือรวม
เป็นธงผืนเดียวกันกับมาเลเซีย เพราะว่าเขาไม่ได้ถูกฟูมฟักมาภายใต้เจ้า
อาณานิคมเดียวกัน ฉะนั้นก็จึงต้องดำ�เนินไปตามจริต ไปตามวิถีของเจ้า
อาณานิคมที่แตกต่างกัน
ดังนั้น คำ�กล่าวของ ISIS ที่ว่าเราจะต้องยกเลิกพรมแดนนั้น
เป็นสิง่ ทีโ่ ดนใจ ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดแต่เป็นสิง่ ทีโ่ ดนใจบรรดาวัยรุน่ จำ�นวน
มาก ด้วยเหตุนี้จึงสามารถดึงดูดวัยรุ่นจำ�นวนมากจากทางยุโรปหรือแม้แต่
Southeast Asia เข้าร่วมกับขบวนการ ISIS เพียงเพือ่ ทีจ่ ะเยียวยาบาดแผล
ก็คือพรมแดนที่ตะวันตกไปทิ้งไว้ พรมแดนที่ทิ้งไว้แม้ประเทศไทยเราเอง
ยังมีปัญหากับเพื่อนบ้านตลอดเพราะอะไร ก็เพราะพรมแดนไม่เคยมีมาก่อน
นั่นเอง
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ภาพที่ 6 เส้นทางการค้าในโลกมุสลิม ซึ่งนำ�มาสู่ความมั่งคั่งแล้วก็
ร่ำ�รวย เพราะฉะนั้นเหตุใดวันนั้นเครื่องบินถึงพุ่งชนตึกเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์
ทีส่ หรัฐอเมริกา ทัง้ ๆ ทีเ่ ครือ่ งบินน่าจะไปชนรัฐสภาอเมริกาซึง่ โหวตลงมติให้
โจมตีโลกมุสลิมให้ถล่มมุสลิม หรือลงมติให้การสนับสนุนอิสราเอล ก็เพราะว่า
ในจินตนาการของญิฮาดีนหรือว่านักรบญิฮาจมองว่าตึกเวิลด์เทรดนั้นมีสอง
ตึก ถ้าสองตึกนั้นเป็นอนุสาวรีย์แห่งชัยชนะที่ชาติตะวันตกประสบชัยชนะใน
การทำ�ลายเส้นทางการค้าโลกมุสลิม ตึกที่หนึ่งก็คืออนุสาวรีย์ชัยชนะในการ
ครอบครองเส้นทางการค้าทางบก ตึกที่สองคืออนุสาวรีย์แห่งชัยชนะในการ
ครอบครองเส้นทางการค้าทางทะเล
ภาพที่ 7 มัสยิดของท่านศาสดานบี มูฮัมหมัด เมื่อตอนเริ่มเทศนา
ก่อนหน้าศาสนาอิสลามนั้นอาณาจักรดินแดนอาระเบียก็แบ่งเป็นแคว้นพวก
อาหรับต่างๆ คือจักรวรรดิเปอร์เซีย จักรวรรดิโรมัน ไบเซนไทน์ ในที่สุดก็
เปลี่ยนมาเป็นศาสนาอิสลามได้ขยายธรรมะออกไปกระจายออกไปทั้งสี่ทิศ
ไปจนถึงสเปน แล้วรวมขึ้นมาเป็น single land
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ภาพที่ 8 คือ ท้องพระโรงของจักรพรรดิเปอร์เซียซึ่งรบกับโรมันมา
ยาวนานหลายร้อยปี นีค่ อื ราชวงศ์แซสซานิด ต่อมาคือราชวงศ์อะคีเมนิด ภาพ
ที่ 9 คือ กรุงเยรูซาเลม มัสยิดสำ�คัญเป็นลำ�ดับสามของโลกมุสลิม รองจาก
เมกกะห์ และมะดีนะฮ์ ภาพที่ 10 คือศูนย์บัญชาการของกาหลิบหรือประมุข
ผู้สืบทอดจากนบี มูฮัมหมัด ที่ดามัสกัส ซีเรีย ประมาณอายุ 1,300 ปีมาแล้ว
เป็นศูนย์บญ
ั ชาการสำ�หรับรัฐบาลและมัสยิด สำ�หรับมุสลิมนัน้ มัสยิดแห่งนีค้ อื
ก่อนวันสิ้นโลกนั้นทูตสวรรค์จะพยุงพระเยซูเสด็จลงมาอีกครั้ง ภาพที่ 11 คือ
จักรวรรดิอับบาซียะห์ที่เป็นศูนย์กลางจากกรุงแบกแดดในอิรักเป็นที่มาของ
เรื่องราวอาหรับราตรี เป็นต้น
เพราะฉะนั้นเมื่อศาสนาอิสลามขยายไปถึงสเปน มุสลิมก็ตั้งมั่นใน
สเปนเพราะว่าถูกฝรัง่ ตีกลับมาจากฝรัง่ เศสแล้วก็มาตัง้ มัน่ ในสเปน นีค่ อื เมือง
หลวงของมุสลิม ภาพที่ 12 คือภาพมัสยิดคอร์โดบา ตอนใต้ของสเปน ที่หัน
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หน้าไปทางเมืองเมกกะห์ เมื่อมุสลิมพ่ายแพ้ค่อยๆ สูญเสียดินแดน สเปน
ก็ได้ยึดคืนมัสยิดหลังนี้ แล้วก็เปลี่ยนเป็นโบสถ์คาทอลิก ทรงโกธิกขึ้นมา
อยู่ตรงกลางมัสยิดนี้ ภาพที่ 13 เมื่อพวกคาทอลิกยึดได้ก็เปลี่ยนให้ภายใน
เป็นโบสถ์มีรูปนักบุญต่างๆ เพิ่มขึ้นมา ภายในพื้นที่มัสยิดซึ่งไม่สามารถใช้
ประกอบมิสซาได้เพราะไม่สามารถตั้งเก้าอี้ได้ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อ
พวกสเปนพยายามรุกไล่มุสลิมออกมาจากดินแดนสเปน บรรดาพี่น้องมุสลิม
จากแอฟริกาก็ยกพลขึน้ ไปขัดขวางการยึดคืนดินแดนของพวกสเปนเป็นครัง้
แล้วครั้งเล่าตลอดเวลาหลายร้อยปี มุสลิมปกครองสเปน 700-800 ปีด้วย
กัน สงครามครั้งสุดท้ายที่มุสลิมพ่ายแพ้อย่างยับเยินอันเป็นเครื่องพิสูจน์
ว่าจะไม่มีกองทัพใดๆ ข้ามมาจากฝั่งแอฟริกาจากโมรอกโคอีก เพราะว่า
โลกตะวันตกเริ่มได้เปรียบทางการรบ ทางการทหาร ทางเทคนิค ในการ
รบครั้งนี้กองทัพสเปนยึดได้ธงชัยเฉลิมพลของมุสลิม และธงนี้ก็ยังคงเก็บ
อยู่ในสเปน มุสลิมสูญเสียดินแดนในสเปนนั้นวันที่เซ็นสัญญาพ่ายแพ้คือ
1 มกราคม คริสต์ศักราช 1492/2035 (มุสลิมจึงไม่มีการฉลองวันปีใหม่ใน
วันนี้) กองทัพสเปนเดินเข้าเมืองวันที่ 2 มกราคม ซึ่งกษัตริย์เฟอร์โรนันโด
และพระราชินีอิซาเบลาได้รับมอบกุญแจเมืองจากที่มั่นสุดท้ายของมุสลิม
ในภาพที่ 14 มีคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ยืนอยู่ในกองทัพเพื่อรอให้กษัตริย์
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เฟอร์โรนันโดและพระราชินอี ซิ าเบลา กษัตริยแ์ ละพระราชินผี พ
ู้ ทิ กั ษ์ศาสนจักร
อันศักดิ์สิทธิม์ อบเรือให้แก่เขา 3 ลำ�เพื่อที่จะค้นพบเส้นทางไปยังอินเดีย เพื่อ
ที่จะแข่งขันและทำ�ลายล้างเส้นทางการค้าโลกมุสลิม
สเปนได้นำ�ธงชัยเฉลิมพลนี้ออกมาแห่เฉลิมฉลองในทุกๆ ปีเพื่อ
รำ�ลึกถึงชัยชนะที่มีต่อโลกมุสลิม ที่ธงมีภาษาอาหรับอยู่ด้วย ขณะเดียวกัน
โลกมุสลิมก็ยังคงไม่ได้ทรุดลงทีเดียวก็ยังมีวีรบุรุษของโลกมุสลิมกลุ่มใหม่
ก็คอื พวกออตโตมัน ได้เคลือ่ นพลเข้าไปประชิดกับจักรวรรดิโรมัน ไบเซนไทน์
ภาพที่ 15 New Rome หรือกรุงโรมใหม่ ที่กรุงคอนสแตนติโนเปิล จากนั้น
สุลต่านได้ลอ้ มจักรวรรดินไี้ ว้
จนจักรวรรดิโรมัน ไบเซนไทน์
เล็กลงเรื่อยๆ แล้วถึงเวลา
พร้อมที่จะเข้ายึด สุลต่าน
มูฮัมหมัดที่ 1 มูฮัมหมัดที่ 2
นำ�กองทัพเข้ายึดคอนสแตน
ติโนเปิลแล้วยึดสำ�เร็จ ผ่าน
กำ�แพงสามชั้นเข้าไปได้
15
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เพราะฉะนัน้ ในตอนปลายของสงครามครูเสดนัน้ สุลต่านซะลาดินนัน้
ได้ประสบชัยชนะในการขับไล่นักรบครูเสดได้ แล้วก็ประหนึ่งว่านักรบครูเสด
นัน้ ได้กลับไปยังยุโรปด้วยความพ่ายแพ้และความอัปยศอดสู และการกลับไป
ยุโรปครั้งนี้ชาวตะวันตกได้รับไปเลียบาดแผลตัวเอง เพื่อที่จะกลับมาใหม่ใน
ภาพลักษณ์ของความเข้มแข็งที่ไม่เป็นแบบเดิม นี่เอง คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส
จึงได้ออกค้นพบโลกใหม่หรือว่าเส้นทางไปสู่อินเดียสำ�เร็จ เช่นเดียวกันเวลา
ท่านมองฟิลิปปินส์ ฟิลลิปปินส์แปลว่าอะไร ฟิลิปปินส์ไม่ใช่ภาษาขอม มอญ
ละว้า เป็นภาษาอาเซียน ฟิลิปปินส์นั้นเมื่อผู้บัญชาการกองทัพเรือสเปนมา
ถึงก็ได้มาเจอสุลต่านมะนิลาซึ่งเป็นมุสลิม แล้วก็สู้รบกับมุสลิมในหมู่เกาะ
เหล่านี้ และเมื่อมีชัยชนะเขาก็คุกเข่าแล้วก็บอกว่า ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้สถิต
บนฟากฟ้า ข้าได้ปราบปรามพวกโมโร พวกมัวแห่งสเปน คือพวกที่เล็กกว่า
เพราะเขาไม่ใส่เสื้อเกราะ พวกเขาวิ่งอยู่ตามป่าแล้วก็ใช้ไม้หลาว พวกเราได้
ปราบปรามพวกโมโรสำ�เร็จ ข้าพเจ้าจึงขอถวายแผ่นดินนี้ให้เป็นศาสนสมบัติ
ภายใต้การพิทักษ์ดูแลของพระราชาผู้พิทักษ์พระศาสนจักรอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง
ตอนนั้นก็คือ กษัตริย์ฟิลลิป หมู่เกาะนี้จึงเป็นหมู่เกาะที่อยู่ภายใต้การพิทักษ์
ดูแลของกษัตริย์ฟิลลิป หรือเรียกว่าหมู่เกาะฟิลิปปินส์นั่นเอง
ดังนั้นเราจึงพบว่าในช่วงเวลานี้เองที่ออตโตมันก็พยายามที่จะสกัด
ไม่ให้อำ�นาจของยุโรปขยายล้นออกมาจากทวีปยุโรปเพื่อจะไม่ให้เป็นภัยแก่
โลกมุสลิมเองหรือไม่ให้เป็นภัยแก่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีน
ด้วยเช่นเดียวกัน แต่กองทัพเรือของออตโตมันก็พ่ายแพ้ นี่เป็นการรบครั้ง
สุดท้ายที่โลกใช้เรือที่แจวด้วยใบแจวที่สืบมาจากพวกกรีกและโรมัน หลังจาก
นีย้ โุ รปจะปฏิวตั เิ ป็นเรือรูปแบบใหม่ ภาพที่ 16 และ ภาพที่ 17 กองเรือรุน่ ใหม่
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ของยุโรปที่มาคุกคามเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นี่คือ หลังจากที่พวกเขาเลีย
บาดแผลของความพ่ายแพ้สงครามครูเสดแล้ว และเรือเหล่านี้เองจึงได้มายัง
หมู่เกาะอินโดนีเซียซึ่งกว้างใหญ่นับหมื่นเกาะ ชาวยุโรปนั้นวิธีเดียวที่เขาจะ
มีชัยชนะเหนือโลกมุสลิมได้ก็คือพวกเขาจะต้องก้าวหน้าทางศิลปวิทยาการ
และวิทยาศาสตร์มากกว่ามุสลิม ถ้าเราสังเกตเห็นว่าคำ�ภาษาอาหรับยังอยู่
ในวิชาเคมี ฟิสิกส์ และวิชาการแพทย์มากมาย เช่น แอลจีบา แอลกอฮอลล์
แอลคาไลน์ คำ�ว่า แอลละ ทั้งหมดเป็นภาษาอาหรับเพราะนักวิทยาศาสตร์
มุสลิมนัน้ มีความก้าวหน้ามาก ดังนัน้ ชาวตะวันตกจึงกลับไปพร้อมด้วยการที่
จะทำ�ให้ชาวตะวันตกเจริญได้นนั้ จึงต้องลบทิง้ ความเป็นชีวติ ในสมัยยุคกลาง
ทีส่ วดมนต์ภาวนาอย่างเดียว เป็นคนโลกียะทีป่ ฏิเสธศาสนา ชาวตะวันตกจึง
เริม่ ขบวนการเรอเนซองส์ ขบวนการเรอเนซองส์จงึ ทำ�ให้เขาเป็นคนทีม่ เี หตุผล
เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ นักวิจารณ์ เรอเนซองส์นำ�ไปสู่ The Scientific
Revolution คือการปฏิวตั วิ ทิ ยาศาสตร์ ศตวรรษที่ 17 พอปฏิวตั วิ ทิ ยาศาสตร์
เรียบร้อย ศตวรรษที่ 18 ตะวันตกจึงเข้าสู่ The Enlightenment คือ การรูแ้ จ้ง
ในทางโลกียะ ทำ�ไมพวกเขาจึงอ่านศิลาจารึกเราออก เพราะเขารูแ้ จ้งทัง้ หมด
เลย นีค่ อื ทีป่ ระชุมของผูร้ แู้ จ้งในศตวรรษที่ 18 และสิง่ นีเ้ องทีท่ �ำ ให้สงั คมยุโรป
นั้นก้าวไปสู่ชัยชนะทางวิชาการ และนำ�ไปสู่ความมั่งคั่ง ร่ำ�รวย ความหรูหรา
เมื่อเทียบกับโลกมุสลิมในเวลาเดียวกันซึ่งเริ่มยากจนลง เพราะทันที
ที่เส้นทางการค้าสายไหมทางบกและทางสำ�เภาถูกทำ�ลายลง ภายใน 30 ปี
โลกมุสลิมไม่มีเหรียญทอง ภายใน 70 ปี ไม่มีเงินที่จะทำ�นุบำ�รุงบ้านเมือง
บ้านเมืองก็ทรุดโทรมลงเป็นลำ�ดับ เพราะฉะนั้นจึงสงสัยว่าทำ�ไมชาวยุโรปจึง
เดินทางมาอย่างร่�ำ รวยและจ้างบรรดาคนในพืน้ ทีใ่ นการทีจ่ ะเป็นทหารของเขา
จ้างคนอินเดียเป็นทหาร ถ้าดูเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อเกือบ 600 ปีมา
แล้ว ก็มียุค Post Classic เช่นของไทยก็คือสมัยสุโขทัย และยุค European
involvement ที่ฝรั่งเริ่มเข้ามาเพ่นพ่านตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ยุคต่อ
มาคือล่าอาณานิคม ในยุค European involvement คือ 400-500 ปีที่แล้ว
ฝรั่งเริ่มเห็นว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำ�ลังเปลี่ยนจากดินแดนฮินดูและ
พุทธศาสนามหายานเป็นมุสลิม เกิดผู้คนรับศาสนาอิสลามเต็มภูมิภาคเต็ม
ทวีป ดังนั้นเขาจึงเขียนหนังสือนี้กลับไปยังยุโรป ทำ�ให้ชาวยุโรปร้อนใจมาก
จึงรีบส่งกองเรือมาเพื่อจะหยุดยั้งการขยายของธรรมะนี้ เรือเหล่านี้ได้แก่เรือ
โปรตุเกสทีต่ รงเข้ายึดมะละกา เรือของฮอลันดาตรงเข้ายึดยอร์กจาการ์ตา และ
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สุราการ์ตา เมื่อ 360 ปีมาแล้ว
สิ่งที่เกิดขึ้นคือทำ�ไมมาเลเซียกับอินโดนีเซียจึงแตกต่างกัน มาเลเซีย
มุง่ เน้นความเป็นอิสลาม พยายามโชว์วา่ เขาเคร่งอิสลามมากทีส่ ดุ พัฒนาระบบ
ธนาคารอิสลาม แม้กระทัง่ ระบบราชการ ขณะทีอ่ นิ โดนีเซียไม่สนใจเพราะอะไร
เพราะ 360 ปีที่แล้ว คนเริ่มรับอิสลามแต่กว่าคนจะใช้เวลาเรียนรู้เปลี่ยนตัว
เองเป็นมุสลิมทีส่ มบูรณ์แบบ ฝรัง่ มาถึงทันที ฉะนัน้ การเข้าล่าอาณานิคมของ
ดัตช์หรือฮอลันดาได้ทำ�ให้สังคมของอินโดนีเซียอ่อนแอ ไม่มีการไปมาหาสู่
อะไรมากมาย ไม่มีระบบสังคมเข้มแข็ง เริ่มจะมาปฏิรูปให้เข้มแข็งเมื่อญี่ปุ่น
เข้ายึดครองเพราะญี่ปุ่นต้องการที่จะให้หมู่บ้านและชุมชนของอินโดนีเซีย
แข็งแกร่งขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อจักรวรรดินิยมญี่ปุ่น เพราะฉะนั้นการ
ที่ฮอลันดายึดครอง ความยากจนก็เกิดขึ้น ถ้าเปรียบเทียบมัสยิดกลางของ
ยอร์กจาการ์ตา กับเมืองอัมสเตอร์ดัม จะเห็นว่ามีความร่ำ�รวยที่แตกต่างกัน
เหตุใดเราจึงได้คุยกันมายาวนานว่าผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ของเราซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นพวกที่ธรรมะธัมโม เป็นผู้ที่ใจบุญสุนทาน เป็นผู้ที่
ถือศีล 8 เป็นผูท้ นี่ งุ่ ขาวห่มขาว เป็นผูท้ ปี่ ล่อยนกปล่อยกา เป็นผูท้ อี่ โหสิกรรม
ทุกวันนี้ดูเมืองไทยสิบปีที่ผ่านมา ถ้าเราฟังวิทยุชุมชน เราด่ากัน เราสาปแช่ง
กัน เราเรียกร้องให้ล้างแค้นกัน คนที่นี่ไม่ได้ถือศีล แล้วก็ไม่มีใครลุกขึ้นมา
เรียกร้องให้เราอโหสิ อภัยโทษ เพราะเราได้สูญเสียดุลยภาพอันเนื่องจาก
การเข้ามาล่าอาณานิคมของตะวันตก ประเทศไทยแม้ไม่มีภาพชัดเจนของ
การถูกล่าอาณานิคม แต่เราได้เซ็นสัญญาเซอร์จอห์น เบาว์ริง และสัญญา
เซอร์จอห์น เบาว์ริง ได้มีผลอย่างยิ่งต่อดุลยภาพทำ�ให้สังคมไทยที่ควรจะ
เป็นวิถีพุทธได้เปลี่ยนไปเป็นวิถีโลกียะ และผู้คนได้พากันหลงลืมวิถีพุทธ
ทุกวันนีเ้ ราต้องการจะขับเคลือ่ นเพือ่ ให้พระพุทธศาสนานัน้ ไปเป็นตัวหนังสือ
ในกฎหมาย แต่ไม่ได้ขับเคลื่อนให้ผู้คนที่นี่ถือศีล 5 เป็นต้น นี่คือดุลยภาพที่
ถูกทำ�ลายไป ของการล่าอาณานิคม และการเยียวยานั้นมีอย่างเดียว ก็คือ
สังคมไทยต้องกลับไปเป็นวิถีพุทธที่แท้จริง ถ้าสังคมไทยเป็นวิถีพุทธที่แท้
จริงแล้วสังคมไทยจะรูส้ กึ ว่าการมีอยูข่ องมุสลิมในสังคมไทยนัน้ เป็นคุณปู การ
เพราะว่าร้านค้ามุสลิมไม่ว่าจะเป็นร้านเล็ก ร้านใหญ่ ร้านเพิงสังกะสี จะเขียน
ไว้เลยว่านีร่ ้านอิสลามห้ามนำ�เหล้าและเบียร์เข้ามาดืม่ นั่นหมายความว่านีจ่ ะ
เป็นทีท่ ที่ �ำ ให้สงั คมพุทธดำ�รงอยูไ่ ด้ พืน้ ทีท่ ชี่ าวพุทธจะทุศลี หรือกินเหล้าเมายา
นัน้ ไม่สามารถกระทำ�ได้ในพืน้ ทีม่ สุ ลิม แต่เรามองกันไปว่าโดยวิธกี ารคิดแบบ
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รัฐศาสตร์ วิธีการคิดแบบชาตินิยมมองว่ามุสลิมเป็นภัยต่อสังคมไทย อันนี้ก็
เป็นสิง่ หนึง่ ทีข่ าดดุลยภาพ และต้องนำ�ไปสูก่ ารเยียวยาให้ได้ ขอบคุณมากครับ

วาสนา :

ขอบคุณค่ะในประวัตศิ าสตร์ของประเทศต่างๆ และประเทศไทยเราก็มี
บาดแผลเยอะและยาวนานมาก ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านและทุกท่าน
ที่มานั่งฟัง หวังว่าจะได้ความรู้และความประทับใจไปพอสมควร

ภาคผนวก
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(Toyota Thailand Foundation - TTF)

ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2535 ในโอกาสที่ บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด ดำ�เนินงานมาครบรอบ 30 ปี ด้วยเงินทุนจด
ทะเบียนเริม่ แรก 30 ล้านบาท ซึง่ มูลนิธฯิ ได้น�ำ เงินดอกผลมาดำ�เนินกิจกรรม
ภายใต้วตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ กิจกรรมสาธารณประโยชน์ดา้ นอืน่ ๆ โดยร่วมมือกับผูท้ รงคุณวุฒจิ าก
หน่วยราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรสาธารณกุศลต่างๆ
ในปัจจุบัน มูลนิธิฯ มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 400 ล้านบาท ด้วย
นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิฯ จึงได้มุ่งเน้นในการช่วยเหลือสังคม
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิฯ ต้องการพัฒนาเยาวชนทั้งในด้าน
การศึกษา คุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อม ให้มคี วามเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และเติบโต
เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการพัฒนาประเทศของเราให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป
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รายนามคณะกรรมการ
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ประธาน
คุณประมนต์ สุธีวงศ์
รองประธาน
มร. เคียวอิจิ ทานาดะ
กรรมการ
ศ. (พิเศษ) ดร. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ดร. ธาริษา วัฒนเกส
คุณชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว
ศ.ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์
คุณมาโนช ลี้โกมลชัย
คุณโชคชัย คุณวาสี
คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ
คุณวิเชียร เอมประเสริฐสุข
คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์
คุณสุทธิ จันทร์วิเมลือง
กรรมการและเลขานุการ
คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน
เหรัญญิก
มร. ยะซึฮิโกะ โนโมโตะ
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รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
คุณประมนต์ สุธีวงศ์
มร. เคียวอิจิ ทานาดะ
คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ
คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์
คุณศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร
คุณสุรศักดิ์ สุทองวัน
มร. ยะซึฮิโกะ โนโมโตะ
คุณวิบูลชัย ณ ระนอง
คุณจิตติมา คงจำ�เนียร

ประธานคณะกรรมการ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด
รองประธานกรรมการ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด
เหรัญญิก
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำ�กัด
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ผู้อำ�นวยการฝ่ายวางแผนและส่งเสริมการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
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กิจกรรมของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
ด้านการศึกษา
1. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานเจ้าหน้าที่ มูลนิธิป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
2. โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว
3. โครงการเยาวชนไทยวันพรุ่งนี้และการมอบทุนการศึกษาเด็กขาดแคลน
ในภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
4. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคอีสาน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
5. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคใต้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต
6. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กขาดแคลนในภาคตะวันออก
มหาวิทยาลัยบูรพา
7. โครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. โครงการรางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF Award)
9. โครงการมอบทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์
ด้านคุณภาพชีวิต
1. การสนับสนุนการจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน
2. โครงการอาหารกลางวัน “หนูรักผักสีเขียวและความมั่นคงทางอาหาร
ของโรงเรียนและชุมชน” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
การจัดพิมพ์หนังสือโภชนาการที่ดี
3. โครงการสานสายใยเด็กไทยรักสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
4. โครงการบ้านตะวันใหม่ มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
5. โครงการผ่าตัดแก้ไขอาการปากแหว่งเพดานโหว่ในเด็กพิการ สำ�นักงาน
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บรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์
6. โครงการพัฒนาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับในโครงการไม้ดอกเมืองหนาว
ตามพระราชดำ�ริ และโครงการคำ�พ่อสอน มูลนิธิพระดาบส

ด้านสิ่งแวดล้อม
1. โครงการต้นน้ำ�ต้นชีวิต สมาคมปกาเกอะญอเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
รางวัล
ปี พ.ศ. 2552 รางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย
		 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดตั้งรางวัล
ให้นักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทย (Thailand Top 100 HR Award)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำ�คุณประโยชน์แก่สังคม
ไทย รวมถึงองค์กรต่างชาติ ในด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศไทย และเพื่อ
ตระหนักถึงคุณค่าของบุคคลเหล่านั้นที่ได้อุทิศตนในการพัฒนา ทุ่มเท ความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
ประเทศไทย
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รายนามคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2559
นางเพ็ชรี สุมิตร
นายเกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม
นายพนัส ทัศนียานนท์
นายธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
นายรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
นายวิทยา สุจริตธนารักษ์
นางสาวศรีประภา เพชรมีศรี
นายประจักษ์ ก้องกีรติ
นางสาวอุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
นายบดินทร์ อัศวาณิชย์
นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ
นายธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์

ประธานและผู้จัดการ
รองประธานกรรมการ
ที่ปรึกษา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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คำ�แถลง
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
		 โครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509
ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันเองเป็นส่วนบุคคล ในหมู่ผู้มีความรักในภารกิจบริหาร
การศึกษาจากสถาบันต่างๆ เมื่อเริ่มดำ�เนินงาน โครงการตำ�ราฯ มีฐานะเป็นหน่วย
งานหนึ่งของสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีฐานะเป็นมูลนิธิฯ
เมื่อต้น พ.ศ. 2521 โดยมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ได้รับความร่วมมือด้านทุนทรัพย์
จากมูลนิธิร็อกกี้ เฟลเล่อร์ เพื่อใช้จ่ายในการดำ�เนินงานขั้นต้น เป้าหมายเบื้องแรก
ของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ก็คือ ส่งเสริมให้มีตำ�ราภาษาไทยที่มีคุณภาพ เฉพาะ
ในด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพราะต่างก็เห็นพ้องต้องกันในระยะนั้นว่า
คุณภาพหนังสือตำ�ราไทยระดับอุดมศึกษาในแขนงวิชาดังกล่าวยังไม่สูงพอ ถ้าส่ง
เสริมให้มีหนังสือเช่นนี้เพิ่มขึ้นย่อมมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการศึกษาในขั้น
มหาวิทยาลัยโดยปริยาย อีกทั้งยังอาจช่วยในการสร้างสรรค์ปัญญาความคิดริเริ่ม
และความเข้าใจอันถูกต้องในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และ
การเมืองเป็นส่วนรวม
		 พร้อมกันนี้มูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ก็มีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะทำ�หน้าที่
เป็นที่ชุมนุมผลงานเขียนของนักวิชาการต่างๆ ทั้งในและนอกสถาบัน เพื่อให้
ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพได้เป็นที่รู้จักและเผยแพร่ออกไปอย่างทั่วถึงในหมู่ผู้
สอน ผู้เรียนและผู้สนใจงานวิชาการ การดำ�เนินงานของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ
มุ่งขยายความเข้าใจและความร่วมมือของบรรดานักวิชาการออกไปในวงกว้าง
ยิ่งๆ ขึ้นด้วย ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำ�หนดนโยบายสร้างตำ�รา การเขียน การ
แปลและการใช้ตำ�รานั้นๆ ซึ่งจะเป็นเครื่องส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อัน
พึงปรารถนา ตลอดจนความเข้าใจอันดีต่อกันในวงวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
		 นโยบายพื้นฐานของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ คือ ส่งเสริมและเร่งรัดให้
จัดพิมพ์หนังสือตำ�ราทุกประเภท ทั้งที่เป็นงานแปลโดยตรง งานแปลเรียบเรียง
งานถอดความ งานรวบรวม งานแต่งและงานวิจัย ในช่วงแรกๆ มูลนิธิโครงการ
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ตำ�ราฯ เน้นส่งเสริมงานแปลเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์
ตำ�ราประเภทอื่นๆ ด้วย นับตั้งแต่ก่อตั้งโครงการตำ�ราฯ มาจนถึงปัจจุบัน โดย
ความร่วมมืออย่างดียิ่งจากนักวิชาการหลายสถาบัน สามารถส่งเสริม-กลั่นกรองตรวจสอบ และจัดพิมพ์หนังสือตำ�ราภาษาไทยระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพตาม
เป้าหมายเจตนารมณ์และนโยบายได้ครบทุกประเภท และมีเนื้อหาครอบคลุม
สาขาวิชาต่างๆ ถึง 8 สาขาดังต่อไปนี้คือ (1) สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (2) สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ (3) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (4) สาขาวิชารัฐศาสตร์ (5) สาขา
วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (6) สาขาวิชาปรัชญา (7) สาขาวิชาจิตวิทยา
(8) สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี นอกจากนี้ มูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ยังมีโครงการ
ผลิตตำ�ราสาขาวิชาอื่นๆ เพิ่มขึ้นด้วย เช่น สาขาวิชาศิลปะ ซึ่งกำ�ลังอยู่ในขั้น
ดำ�เนินงาน และขยายงานให้มีการแต่งตำ�ราเป็น “ชุด” ซึ่งมีเนื้อความคาบเกี่ยว
ระหว่างหลายสาขาวิชา เช่น “ชุดชีวิตและงาน” ของบุคคลที่น่าสนใจ ดังที่ได้
จัดพิมพ์เผยแพร่ไปแล้วบางเล่ม
		 ปัจจุบันมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ยังคงมีเจตนาอันแน่วแน่ที่จะขยายงานของ
เราต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แม้จะประสบอุปสรรคนานัปการ โดยเฉพาะอุปสรรค
ด้านทุนรอน เพราะกิจการของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ไม่ใช่กิจการแสวงหากำ�ไร
หากมุ่งประสงค์ให้นักศึกษาและประชาชนได้มีโอกาสซื้อหาหนังสือตำ�ราในราคา
ย่อมเยาพอสมควร
		 คณะกรรมการทุกสาขาวิชาของมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ยินดีน้อมรับคำ�
แนะนำ�และคำ�วิพากษ์วิจารณ์จากผู้อ่านทุกท่าน และปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้
ท่านผู้อ่านทุกท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในมูลนิธิโครงการตำ�ราฯ ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนแนะนำ�อยู่ห่างๆ ช่วยแต่ง แปล เรียบเรียง รวบรวมตำ�ราสาขาวิชาต่างๆ
หรือเข้ามาร่วมบริหารงานร่วมกับเรา

เพ็ชรี สุมิตร
ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้จัดการ
มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

กำ�หนดการสัมมนาวิชาการประจำ�ปี 2558
ASEAN กับ EU/OAS: ความเหมือนและความต่างข้อพึงสำ�เหนียกจากเอเชียและยุโรปกับลาตินอเมริกา
ASEAN and EU/OAS: Similarities and Differences
ศุกร์ 4 ธันวาคม 2558 / Fri 4 December 2015
ณ ห้องประชุม Auditorium C asean ชั้น 10
อาคารไซเบอร์ เวิลด์ ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
08.00-09.00
09.00-09.30

ลงทะเบียน / Registration
พิธีเปิดการสัมมนา / Opening Ceremony
ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิ
โครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กล่าวต้อนรับ / Welcoming
คุณประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
กล่าวเปิดงาน / Opening
มอบของทีร่ ะลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange
and Group Photos
09.30-10.00 พักรับประทานอาหารว่าง / Tea and Coffee Break
10.00-12.00 อภิปรายรวม / Panel “ASEAN กับ EU-OAS:
ความเหมือนและความต่าง-ข้อพึงสำ�เหนียกจาก
เอเชีย-ยุโรป-ลาตินอเมริกา”
ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ | กิตติ ประเสริฐสุข |
การดี เลียวไพโรจน์ | เชาวฤทธิ์ เชาว์แสงรัตน์ |
อดิศักดิ์ ศรีสม ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
12.00-13.00 อาหารกลางวัน/Lunch
13.00-14.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ/Panels
		 ห้องที่ 1 / Room 1 “บาดแผลจากอดีต : ความรับรู้
		 และความเข้าใจในโลกและเอเชีย”
			 มนธิรา ราโท | อณัส อมาตยกุล |
			 ใกล้รุ่ง อามระดิษ | ภมรี สุรเกียรติ |

			 วาสนา วงศ์สรุ วัฒน์ ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
		 ห้องที่ 2 / Room 2 “สามเสาหลักอาเซียน : APSC		 AEC-ASCC”
			 ประภัสสร์ เทพชาตรี | สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี |
			 ธำ�รงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ |
			 สมฤทธิ์ ลือชัย ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
14.30-16.00 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
		 ห้องที่ 1 / Room 1 “Rebranding ASEAN: Media		 Academics-ASCC”
			 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ | อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์ |
			 สงวน คุ้มรุ่งโรจน์ | สุภัตรา ภูมิประภาส |
			 ชัยรัตน์ ถมยา ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
		 ห้องที่ 2 / Room 2 “ประวัติศาสตร์บาดแผลใน
		 อาเซียน กับปัญหาเขตแดนรัฐชาติ”
			 พวงทอง ภวัครพันธุ์ | สายพิน แก้วงามประเสริฐ |
			 สุเจน กรรพฤทธิ์ | ธนนท์รัฐ นาคทั่ง |
			 อัครพงษ์ ค่ำ�คูณ |
			 มรกตวงศ์ ภูมพ
ิ ลับ ดำ�เนินรายการและนำ�อภิปราย
16.00-17.00 อาหารว่าง / Tea and Coffee Break
พิธีกรตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย
หมายเหตุ
ขอเชิญชวนทุกท่านแต่งกายด้วยเสือ้ ผ้า-เครือ่ งประดับของ
อาเซียน-อุษาคเนย์
ผู้จัดฯ มีรางวัลมอบให้สำ�หรับผู้แต่งกายงาม

