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บทบรรณาธิการ 

 การเวลาผันเปลี่ยน ช่วงเวลาผันผ่าน สู่การเดินทางมาบรรจบอีกครัง้ของโครงการ         

“วารสารมองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ฉบบัท่ี 4” ท่ีพร้อมจะมอบความเข้มข้นของเนือ้หา และมมุมอง

มิติใหม ่ๆ จากการศกึษาของนิสติโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา      

 วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับท่ี 4 สรรสร้างขึน้มาภายใต้กรอบความคิด 

“ชําแหละอุษาคเนย์” เพ่ือเป็นการตอกยํา้ถึงความเข้มข้นของบทความต่าง ๆ ท่ีปรากฏในวารสาร        

เลม่นี ้ซึง่ได้ผา่นการคดัเลอืกจากกองบรรณาธิการ และคณาจารย์ของโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต้ศึกษา เพ่ือให้ได้บทความท่ีมีความเข้มข้นทัง้ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและวฒันธรรม 

รวมถึงประเด็นร่วมสมยัภายใต้บริบทยคุโลกาภิวตัน์  

 ในสว่นแรก บทความ “กําเนิดคกุสมยัใหม่ในพม่าสมยัอาณานิคมระหว่างทศวรรษ 1880 -

1930” บทความ “คุก กบั การลงทณัฑ์ : ยุทธวิธีของ ลี กวน ยิว ต่อการสร้างชาติสิงคโปร์ภายหลงั 

การประกาศเอกราชปี 1965 - ปัจจุบนั” และบทความ “การควบคุมระบบโรงเรียนในอาณานิคม

อินดีส กรณีศกึษา : กระบวนการผลตินกัเรียนภายใต้ระเบียบอาณานิคม 1901-1940” สามบทความ

นีเ้ป็นการ “ชําแหละ” ถึงนวตักรรมตะวนัตกท่ีส่งผ่านจากเจ้าอาณานิคมจนกลายเป็นมรดกท่ียงัคง

ตกค้างอยูใ่นอษุาคเนย์  

 สว่นท่ีสอง บทความ “การเมืองมสุลิมยคุ Reformasi (1990-2004) กับผลกระทบต่อการ

พัฒนาประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย” และบทความ “การเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมือง               

ของสถาบนัสลุต่านบรูไน ภายใต้การประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์” เป็นสองบทความท่ีเช่ือมโยงถึง

บริบทยคุโลกาภิวตัน์ท่ีสง่อิทธิพลตอ่พฒันาการทางด้านการเมืองของประเทศ 

 ส่วนท่ีสาม บทความ “National Trade Union Congress (NTUC) กับการพิทกัษ์

ผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงานอตุสาหกรรมในประเทศสงิคโปร์ กรณีศกึษา : หน่วยงานการ

คุ้มครองผู้บริโภคโดย NTUC Fair Price" เช่ือมโยงถึงพฒันาการทางด้านเศรษฐกิจของสิงคโปร์ซึ่ง

ปัจจบุนัถือได้วา่เป็นประเทศท่ีประสบความสาํเร็จมากท่ีสดุในภมูิภาคอษุาคเนย์ 

 ส่วนท่ีสี่ เนือ้หาในเร่ืองความเช่ือและเพศท่ี “ชําแหละ” ผ่านบทความ “ความเช่ือและ

ทศันคติในการบชูาเทพเจ้าของศาสนาฮินดูในกลุม่ชายรักชายในสงัคมไทย กรณีศึกษา : กลุม่ชาย   
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รักชาย ณ วดัพระศรีมหาอุมาเทวี (วดั แขกสีลม)” ย่อมทําให้เห็นถึงพืน้ท่ีของคนกลุ่มชายรักชาย      

ซึง่เป็นสว่นหนึง่ท่ีมีความสาํคญัในสงัคมไทย  

 และปิดท้ายด้วยบทวิจารณ์วรรณกรรมของบทความ “อ่านสงัคมพม่าสมยัอาณานิคมผ่าน 

“พมา่รําลกึ” ของจอร์จ ออร์เวลล์” ท่ีสะท้อนสงัคมพมา่ในด้านตา่ง ๆ อาทิ ชนชัน้ คา่นิยม และเพศ 

 นบัได้ว่าบทความต่าง ๆ จะ “ชําแหละอษุาคเนย์” ด้วยความเข้มข้นจากเนือ้หาท่ีผู้ เขียน

บทความมอบความตัง้ใจในการผลติสร้างบทความของตนขึน้มา  

 ท้ายท่ีสดุกองบรรณาธิการขอขอบพระคุณการดแูลของคณาจารย์ภาควิชาประวตัิศาสตร์                            

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในช่วงกระบวนการจัดทําวารสารท่ีผ่านมา      

คําแนะนําอันทรงคุณค่าของแนวทางการจัดทําวารสารจากอาจารย์ ศรัญ�ู เทพสงเคราะห์             

ซึ่งเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาของการจัดทําวารสารครัง้นี ้อีกทัง้ ความทุ่มเทด้วยแรงกายและแรงใจ          

ของคณะผู้ จัดทําวารสารทุกคนท่ีช่วยสรรสร้างให้วารสารเล่มนีไ้ด้เกิดขึน้ ก่อนบทบรรณาธิการนี ้         

จะจบลงคงไม่มีสิ่งอ่ืนใดท่ีคณะผู้จัดทําวารสารปรารถนานอกเหนือไปจากการท่ีผู้ อ่านทุกท่านได้      

ซมึซาบกบัตวัอกัษรท่ีกลัน่กรองออกมาเป็นบทความตา่ง ๆ ในครัง้นี ้ผา่นการ “ชําแหละอษุาคเนย์” ...    

กองบรรณาธิการ  

วารสารมองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

กาํเนิดคุกสมัยใหม่ในพม่าสมัยอาณานิคมระหว่างทศวรรษ 1880 -1930 

The birth of the Modern prison in Colonial Burma 

during the 1880s – 1930s 

 

กวิสรา ตัง้ปิยธํารง 

 

เมื่อพดูถึงนวตักรรมของชาวตะวนัตกก็จะทําให้นึกถึงความเป็นสมยัใหม่ ความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ        

ท่ีเรารู้จักกันอย่างดีแล้ว อย่างเช่น รางรถไฟ ความรู้ทางการแพทย์ เป็นต้น และแน่นอนว่า “คุกสมัยใหม่”            

ก็ถือได้ว่าเป็นนวตักรรมอย่างหนึ่งเช่นกนั ซึ่งคกุสมยัใหม่ในท่ีนีค้ือ คกุท่ีมีการใช้การจองจําหรือการกกัขงัเป็น

เสมือนโทษหนึง่ในการลงโทษโดยอาจจะต่างกนัไปตามเง่ือนไขเวลา และนกัโทษจะถกูจองจําในคกุสมยัใหม่นี ้

เพ่ือใช้คุกเป็นสถานท่ีท่ีใช้เพ่ือเป็นท่ีลงโทษและดัดนิสัยซึ่ง Pentonville ถือได้ว่าเป็นคุกสมัยใหม่แห่งแรก                   

ท่ีอยูท่างเหนือของลอนดอน เปิดใช้งานครัง้แรกเมื่อปี 1842 ซึ่งโครงสร้างของคกุนีเ้ป็นตึกท่ีมีตึกศนูย์กลางและ          

มีตกึลกัษณะเป็นปีกยาวท่ียื่นออก 4 ทิศทาง ซึง่ตกึกลางนัน้จะเป็นสถานท่ีท่ีผู้คมุจะสามารถมองเห็นได้นกัโทษ

ท่ีอยู่ในตารางทุกตารางได้โดยรอบ โดยในแต่ละตารางจะมีนักโทษอยู่ด้วยตนเองคนเดียว ซึ่งรูปแบบ                   

คุกสมยัใหม่นีก็้ได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาสู่โลกอาณานิคมในช่วงกลางศตวรรษท่ี 191 ซึ่งพม่าก็เป็นหนึ่งใน

อาณาจกัรท่ีถกูองักฤษรุกรานและในท่ีสดุก็อยู่ในครอบครองขององักฤษกลายเป็นอาณานิคมภายใต้องักฤษ 

ทัง้นีเ้องนวตักรรมและแนวความคิดหลาย ๆ อยา่งก็ได้แพร่กระจายเข้ามาสูด่ินแดนนีเ้ช่นกนั  

โดยก่อนหน้าท่ีอังกฤษจะเข้ามาปกครองในอาณาจักรพม่าเองก็มีคุกอยู่แล้ว และในส่วนของ            

การลงโทษก่อนหน้ายคุอาณานิคมก็จะมีทัง้เฆี่ยนตี ตดัหวัประจาน และเนรเทศแล้วยงัมีรูปแบบทางเลือกอ่ืน ๆ         

อีกเช่น สกัไว้ท่ีหน้าเพ่ือแสดงให้รู้ถึงความผิดท่ีได้กระทํา เช่น ฆาตกรหรือผู้ข่มขืน เป็นต้น หรือจะตดัอวยัวะทิง้      

ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือก ส่วนคุกก่อนอาณานิคมนัน้มีหน้าท่ีเป็นเพียงพืน้ท่ีท่ีการพิจารณาคดีเ กิดขึน้                 

คนท่ีถกูจองจําหรือกกัขงัในคกุไมไ่ด้ถกูจองจําเพ่ือเป็นการลงโทษแต่ถกูจองจําไว้ระหว่างสอบสวนหรือระหว่าง

                                                           
1 Thet Thet Wintin and Ian Brown, “Colonial Burma’s Prison: continuity with its pre-colonial past?,” IIAS 

Newsletter 39 (December, 2005): 5. 



3 

 

กําเนิดคกุสมยัใหมใ่นพมา่สมยัอาณานิคมระหวา่งทศวรรษ 1880 -1930 

 พิจารณาคดี และในขณะท่ีถกูขงันัน้ก็อาจจะถกูทรมานเพ่ือให้สารภาพความผิดด้วย 1

2 แต่เมื่อองักฤษเข้ามาคกุ

ในพม่าได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นหนึ่งในคุกสมัยใหม่โดยเห็นได้ชัดจากการท่ียกให้การจองจํากลายเป็น

มาตรการการลงโทษท่ีเห็นได้โดยทัว่ไปมีกฎระเบียบบงัคบัในคุก มีการพยายามท่ีจะปรับเปลี่ยนหรือดดันิสยั

นักโทษให้ออกมาเป็นพลเมืองท่ีดีต่อไป 2

3 จากแนวความคิดท่ีได้รับอิทธิพลมาว่า อาชญากรรมเป็นสิ่งท่ี

เปลี่ยนแปลงได้และมนุษย์หรืออาชญากรก็สามารถทําให้เปลี่ยนแปลงได้ เห็นได้ชัดเจนจากประโยคนี ้คือ           

“The vagrant can be fed, the addict broken, the dacoit disciplined.”3

4 

ในช่วงปลายการปกครองขององักฤษก็ได้เข้ามาจดัการปฏิรูปเร่ืองคกุ มีการปรับปรุงในหลาย ๆ เร่ือง

ทัง้ด้านการแพทย์ท่ีพยายามลดอัตราการตายของคุกพม่าและลดการเป็นโรคของนักโทษภายในคุก 4

5                      

มีความพยายามสร้างสถานดัดสนัดานเพ่ือเยาวชน และความพยายามจะลดปัญหาหลกัของคุกพม่าท่ีมี             

คนล้นคกุโดยการชดใช้โทษผา่นการทํางาน และการสนบัสนนุระบบควบคมุความประพฤติท่ีอย่างหลงัแม้จะทํา

ไม่ได้เน่ืองจากปัญหาการขาดเจ้าหน้าท่ีก็ตาม 5

6 แต่อย่างไรก็ตามการเข้ามาใส่ใจและปฏิรูปคุกทัง้หมด                 

ท่ีกลา่วมานีด้เูหมือนวา่จะเป็นไปในทางท่ีมีมนษุยธรรมมากขึน้แตส่ดุท้ายแล้วเจตนาหลกัของการทําคกุให้ดีขึน้

ก็เพ่ืออํานาจและต้องการให้คกุเป็นสถานท่ีท่ีคงอยูซ่ึง่ระเบียบวินยัและการจดัระเบียบเข้มข้น6

7 

 แม้จะปฏิรูปให้ดีขึน้อยา่งไรก็ตาม คกุก็คือคกุ สถาบนัท่ีใช้อํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและต้องถกูควบคมุ

อยูใ่นระเบียบวินยั ถกูจํากดัเสรีภาพ และเมื่อประมาณทศวรรษ 1930 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทําให้บ้านเมือง

เร่ิมวุ่นวายและภายนอกมีกระแสต่อต้านอาณานิคมด้วยทําให้เกิดกบฏมากมายขึน้ ในคุกเองก็ไม่ต่างกัน            

เกิดจลาจลขึน้ เห็นได้ชัดจากเหตุการณ์จลาจลในเดือนมิถนุายนปี 1930 แม้เหตุการณ์จะเกิดขึน้เพียงชั่วโมง

เดียวแตก็่สะท้อนให้เห็นหลายอยา่งด้วยกนั ทัง้การสะท้อนให้เห็นความผิดพลาดในการบริหารงานของคกุพม่า

และเป็นผลสะท้อนให้เห็นถึงการท่ีมีความตึงเครียดในสงัคมและการเมืองขณะนัน้ได้อย่างดี ทัง้ความไม่พอใจ

ด้านการเมืองในการปกครองแบบระบอบอาณานิคมขององักฤษ จนตอ่มาปะทเุป็นกบฏครัง้ใหญ่ท่ีเรารู้จกักนัดี      

คือ กบฏซายาซาน 7

8 และด้านสงัคมโดยเฉพาะความตึงเครียดในเร่ืองเชือ้ชาติระหว่างคนพม่าและคนอินเดีย      

                                                           
2 Ibid. 
3 Ian Brown, “A Commissioner Calls: Alexander Paterson and Colonial Burma’s Prisons,” Journal of 

Southeast Asian Studies 38, 2 (June, 2007): 294-295. 
4 Ibid., 308. 
5 Ian Brown, “Death and Disease in the Prisons of Colonial Burma,” Journal of Burma Studies 14 (2010): 

16. 
6 Ian Brown, “A Commissioner Calls: Alexander Paterson and Colonial Burma’s Prisons,” 300. 
7 Ian Brown. “Death and Disease in the Prisons of Colonial Burma,” 19. 
8 James Warren, “The Rangoon jail riot of 1930 and the prison administration of British Burma,” South East 

Asian Research 10, 1 (March, 2002): 5-6. 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ท่ีเกิดจากการท่ีใช้นโยบาย Divide and Rule กบัพม่าโดยการไม่ใช้คนพม่าด้วยกนัเองในการดแูลควบคมุคกุ      

ซึง่ก่อปัญหาหนกักวา่เพราะใช้คนท่ีถือวา่เป็น “Alien” คือการใช้คนอินเดียแทน8

9 

. โดยอาจจะพดูได้วา่การท่ีคกุในช่วงนีเ้ปรียบเสมือนตวัสะท้อนระบอบการปกครองขององักฤษต่อพม่า

เพราะวา่คกุท่ีมีอยูเ่ดิมแล้วก่อนหน้าอาณานิคม เมื่อถึงยคุท่ีองักฤษเข้ามาปกครองกลายเป็นสถาบนัทางอํานาจ 

เคร่ืองมือควบคมุ ลงทณัฑ์และสร้างระเบียบวินยั จึงไม่ถือเป็นเร่ืองน่าแปลกอะไรท่ีองักฤษพยายามจะเข้ามา

ปฏิรูปคกุหรือดแูลควบคมุจดัการคกุในอาณานิคมให้เป็นคกุสมยัใหมต่ามแนวคิดของตนเองเพ่ือคงไว้ซึง่อํานาจ

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาณานิคม 

ลักษณะท่ัวไปและการควบคุมจัดการคุกพม่าในยุคก่อนอาณานิคม 

ในส่วนการลงโทษผู้ กระทําผิดของพม่าก่อนอาณานิคมนัน้ประกอบไปด้วยการเฆ่ียนตีการตัดหัว

ประจาน มีการบังคับใช้แรงงานทาสจากนักโทษ โดยกษัตริย์มีการออกคําสั่งบังคับใช้แรงงานเหล่านี ้    

ภายนอกคุก โดยส่วนมากมกัจะเป็นงานด้านการขุดคลองชลประทานหรือบางทีก็ใช้แรงงานทําการเกษตร          

ในนาข้าว และนอกจากนีย้งัมีประเด็นเร่ืองนกัโทษหรืออาชญากรส่วนมากมกัจะถูกเนรเทศหรือไลอ่อกไปยงั

พืน้ท่ีห่างไกลจากเมืองหลวง ซึ่งทัง้หมดนีเ้ป็นวิธีการลงโทษท่ีพบเห็นได้โดยทัว่ไปถูกใช้อย่างสมํ่าเสมอและ

เปรียบเหมือนมาตรฐานทัว่ไป อย่างไรก็ตาม นอกจากวิธีดงักลา่วแล้วในหลายครัง้การลงโทษผู้กระทําผิดยงัมี

รูปแบบทางเลือกอ่ืน ๆ อีก เช่น การตัดอวัยวะทิง้ อาจจะเป็นการตัดแขนหรือการตดัขาแตกต่างกันไป หรือ         

จะเป็นการสักไว้ ท่ีหน้าเ พ่ือแสดงให้ รู้ถึงความผิดท่ีได้กระทํา  จะพบเห็นได้บ่อยในพวกฆาตกรและ                    

ผู้กระทําชําเรา 9

10 วิธีการลงโทษแบบนี ้ยกตวัอยา่งเชน่ ฆาตกรจะถกูสกัไว้ท่ีหน้าอกวา่ “Loo-that” หวัขโมยจะถกู

สกัวา่ “thoo-kho” และผู้ขโมยม้าก็ถกูสกัวา่ “myeng-kho” เป็นต้น10

11 

เมื่อพดูถึงตวัคกุท่ีเป็นสถานท่ีท่ีจบัต้องได้ในสมยัก่อนอาณานิคมนัน้ ในสว่นของลกัษณะทางกายภาพ

ของคกุก็จะเป็นสถานท่ีท่ีล้อมด้วยกําแพงท่ีไมม่ัน่คงแข็งแรง รัว้ทําจากไม้ไผ ่โดยภายในรัว้กําแพงคกุมีลานกว้าง

และอาคารใหญ่ตกึเดียวภายในก็มีพืน้ท่ีตรงกลาง เพ่ือให้นกัโทษอยูร่วมกนัภายในนีท้กุคน โดยแตล่ะคนก็จะถกู

ใสโ่ซต่รวนเอาไว้เพ่ือป้องกนัการหลบหนี11

12 ดงัจะเห็นได้จากภาพร่างลกัษณะภายนอกของคกุ 

                                                           
9 Ibid., 28-29. 
10 Thet Thet Wintin and Ian Brown, “Colonial Burma’s Prison: continuity with its pre-colonial past?,”. 
11 Henry Gouger,  A Personal Narrative of Two Years’ Imprisonment in Burma 1824-26 (London: J. Murray, 

1860), p. 144-145. 
12 Thet Thet Wintin and Ian Brown, “Colonial Burma’s Prison: continuity with its pre-colonial past?,”. 
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ภาพการกัน้รัว้ล้อมคกุภายนอก 

ท่ีมา : Henry Gouger, A Personal Narrative of Two Years’ Imprisonment in Burma 1824-26, (London: 

J. Murray, 1860), p. 144. 

 

 

ภาพแผนผงัภายในคกุ 

ท่ีมา : Henry Gouger, A Personal Narrative of Two Years’ Imprisonment in Burma 1824-26, 

 (London: J. Murray, 1860), p. 197. 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ในส่วนของหน้าท่ีของคุกสมยัก่อนอาณานิคม คือ มีหน้าท่ีเป็นเพียงพืน้ท่ีท่ีการพิจารณาคดีเกิดขึน้ 

อยา่งท่ีได้เห็นจากภาพแผนผงัคกุ จะเห็นว่าในสว่นท่ี 3 หรือในสว่นของพืน้ท่ีท่ีผู้มีอํานาจตดัสินความจะใช้เป็น

พืน้ท่ีในการพิจารณาคดีซึง่ก็ล้วนแล้วแตเ่กิดขึน้ภายในรัว้คกุ สว่นคนท่ีถกูจองจําหรือคมุขงัอยู่ในคกุนัน้ไม่ได้ถกู

จองจําเพ่ือเป็นการลงโทษแตถ่กูจองจําไว้ระหวา่งพิจารณาคดี12 13 และในระหวา่งท่ีถกูจองจําคมุขงัอยู่ภายในคกุ

พวกท่ีถูกกล่าวหาในความผิดนัน้ ๆ จะอยู่ระหว่างสอบสวนคดีท่ีเป็นไปด้วยความล่าช้า โดยวิธีการทั่วไป           

ของขบวนการพิจารณาคดีของพม่า คือ การทรมานนักโทษเพ่ือให้ได้มาซึ่งหลกัฐานและคําสารภาพ 1 3

14 และ             

เมื่อสดุท้ายนกัโทษยอมสารภาพ พบว่ามีความผิดก็จะถกูคมุขงัไว้จนกว่าจะถกูเรียกไปรับความผิดตามโทษ                 

ตา่ง ๆ ตอ่ไป 

การท่ีคกุเป็นสถานท่ีจองจําคุมขงัผู้ถกูกล่าวหาว่าทําความผิด เป็นสถานท่ีแห่งการทรมานและพืน้ท่ี    

ท่ีใช้ประหารชีวิต แต่ในส่วนของการจองจําคุมขงัในสมยัก่อนอาณานิคมไม่ได้เป็นมาตรการการลงโทษโดย        

ตวัมนัเอง ซึง่แตกตา่งจากคกุพมา่ในสมยัอาณานิคมองักฤษ เพราะการจองจําหรือการคมุขงัในยคุนีเ้ป็นเหมือน

การมาตรการการลงโทษท่ีพบเห็นได้ทัว่ไป อยา่งไรก็ตามในทางปฏิบตัิก็พบวา่มหีลากหลายกรณีท่ีตวับคุคลหนึง่

จะถกูจองจํากกัขงัไว้ภายในคกุเป็นเวลาอยา่งยาวนานได้เช่นกนั เพราะในสมยันีก้ษัตริย์พมา่ได้ใช้การจองจําคมุ

ขงัเป็นเสมือนเคร่ืองมือขดัขวางหรือบทลงโทษต่อฝ่ายตรงข้ามของตน ซึ่งพวกท่ีมกัจะถูกจองจําจนบางครัง้

ยาวนานจนถกูหลงลมืก็ยกตวัอยา่งเช่น เหลา่พระท่ีอ้างวา่ตนมีพลงัอํานาจ ซึ่งสง่ผลทําให้เกิดความวุ่นวายทาง

สงัคมก็ถกูจองจําคมุขงัคู่ตรงข้ามทางการเมืองของกษัตริย์ ข้าราชการท่ีไม่ซื่อสตัย์ และพวกเป็นหนีท้ัง้หลาย 

เป็นต้น ซึง่ในสมยัอาณานิคมก็ยงัมีการใช้คกุเป็นเสมือนเคร่ืองมือกีดกนัฝ่ายตรงข้ามของตนเช่นกนั 14

15 

 

ภาพแสดงลกัษณะภายในคกุ LET-MA-YOON 

ท่ีมา : Henry Gouger, A Personal Narrative of Two Years’ Imprisonment in Burma 1824-26, 

 (London: J. Murray, 1860), p. 154. 

                                                           
13 Thet Thet Wintin and Ian Brown, “Colonial Burma’s Prison: continuity with its pre-colonial past?,”. 
14 Henry Gouger, A Personal Narrative of Two Years’ Imprisonment in Burma 1824-26, p. 137. 
15 Thet Thet Wintin and Ian Brown, “Colonial Burma’s Prison: continuity with its pre-colonial past?,”. 
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 จากภาพลกัษณะภายในคุกมาจากหนงัสือของ Henry Gouger เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ภายในคุกพม่า              

ในช่วงประมาณทศวรรษ 1820 เป็นเวลา 2 ปีด้วยกนั เน่ืองจากการถกูสงสยัว่าเขาเป็นสายลบัองักฤษในช่วง

สงครามองักฤษพม่า ซึ่งจากภาพแสดงให้เห็นถึงคกุพม่าในขณะท่ีปกครองตนเองว่ามีการลงโทษท่ีเต็มไปด้วย

ความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดทางร่างกายนักโทษ นักโทษภายในคุกถูกล่ามโซ่อย่างทารุณ ทัง้ยัง            

ถกูทรมานทางร่างกายต่าง ๆ นานา แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของผู้คุมในการจัดการกบันกัโทษของพม่า

ภายในคุกในช่วงนีอ้ย่างชัดเจน 1 5

16 ยกตวัอย่างเช่น การทรมานท่ีเราเห็นจากภาพ คือ การห้อยขานกัโทษสงู                

โดยให้ส่วนหัวและไหล่อยู่ท่ีพืน้ แม้จะไม่สูงพอจะเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ไม่ได้ตํ่าพอท่ีจะไม่ทําให้เกิด              

ความเจ็บปวดท่ีมากมายขึน้ตอ่ร่างกายของนกัโทษ 

ในขณะท่ีเขาหลบหนีออกจากคุกเพ่ือไปยังบ้านของตนเองและถูกจับกลบัมาได้ สําหรับเขาเอง          

โดนลา่มโซต่รวนท่ีขาตลอดไว้ทัง้วนัทัง้คืน แต่โชคร้ายกว่านัน้คือผู้สมรู้ร่วมคิดท่ีพาเขาหลบหนีถกูผู้คมุนําตวัไป

ตรึงกบัพืน้ด้วยการตอกตะปยูดึไว้ท่ีข้อมือและข้อเขา่ ด้วยสภาพท่ีตวัควํ่าอยูแ่ตห่น้าต้องหงายขึน้เพ่ือรับแสงแดด 

ซึง่การลงโทษแบบนีจ้ะฆา่ชาวยโุรปภายในเวลาอนัสัน้แนน่อนแตส่ําหรับชาวพม่าดเูหมือนว่าจะทําให้เขาพิการ

ไปตลอดชีวิต และไม่ไกลกันนักมีการทรมานท่ีเรียกว่า “Picketing” เกิดขึน้ คือ การท่ีนักโทษจะถูกแขวน      

ด้วยเชือกและนํา้หนักตัวทัง้หมดก็บังคับให้ร่างกายต้องวางเท้าลงบนแผงปุ่ มตะปูขนาดเท่าเหรียญ และ           

การท่ีเท้าเปลอืยเปลา่ของนกัโทษเหยียบลงไปนัน้ในบางทีก็สง่ผลถึงความพิการไปตลอดชีวิต 

ในขณะท่ีอยู่ภายในคกุอย่างท่ีกลา่วข้างต้นคือ จะมีการดําเนินการพิจารณาคดีซึ่งการสอบสวนหรือ

คาดคัน้คําสารภาพจากนักโทษก็หนีไม่พ้นการใช้วิ ธีการทรมานร่างกายนักโทษ  จากคําบรรยายของ             

Henry Gouger เขาได้เป็นประจักษ์พยานในวิธีการดําเนินการพิจารณาคดีหนึ่ง โดยมีผู้ตดัสินความนัง่อยู ่             

ณ เพิงของเขา ตรงข้ามกนัคือชายหนุม่ท่ีถกูกลา่วหาวา่เป็นขโมย เมื่อเร่ิมการไต่สวนเขาก็ได้ทําการปฏิเสธ และ

ในทันใดนัน้จากคําสั่งของผู้ พิพากษาเขาก็ถูกทรมานโดยการให้นั่งอยู่ ท่ี เ ก้าอีแ้ละถูกมัดแขนและขา                 

อย่างแน่นหนา และเหล่าผู้คุมก็นําไม้กระดาน 2 อนัสอดเข้าไปท่ีช่องระหว่างขาของเขาและออกแรงงัดไม้

กระดานทัง้สองและสิ่งท่ีได้ยินคือเสียงร้องด้วยความเจ็บปวด นํา้ตาท่ีไหลนองประสานไปกับเสียงกระดูก           

ขาออ่นหกั แตเ่ขาก็ยงัไมส่ารภาพและถกูทรมานตอ่ไปจนสลบ แตแ่ล้วความโหดร้ายก็ไมห่มดสิน้เมื่อเขาถกูปลกุ

ขึน้มาด้วยการสาดนํา้เย็นใสอ่ยา่งแรง เมื่อได้สติขึน้มาก็ให้กลบัไปยงัห้องขงั 

ในวันต่อมาผู้ พิพากษาก็กลับมาไต่สวนอีกครัง้ ในครัง้นีเ้ขาถูกมัดข้อมือไปด้านหลงัและใช้เชือก             

ผูกกับข้อมือนัน้ไว้แล้วผูกกับคานไว้โดยให้ร่างกายของเขาห้อยลงสู่พืน้ แต่มีเพียงปลายของนิว้เท้าเท่านัน้           

ท่ีแตะกบัพืน้ได้ และเขาถกูทรมานโดยทิง้ไว้ในทา่นีจ้นกวา่เขาจะพดูรู้เร่ืองหรือมีเหตผุลขึน้มามากกวา่นี ้และเมื่อ

                                                           
16 Jonathan Saha, “Picturing Convicts’ Bodies in Colonial Burma,” Available from  

https://jonathansaha.wordpress.com/2014/01/05/picturing-convicts-bodies-in-colonial-burma/ (February 3, 2015).  

https://jonathansaha.wordpress.com/2014/01/05/picturing-convicts-bodies-in-colonial-burma/
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ระยะเวลาผ่านไปด้วยแรงเจ็บปวดทัง้หลายท่ีเขาเผชิญ เขาก็สารภาพก่อนเวลาท่ีไหล่ของเขาจะเคลื่อนท่ี              

ผิดรูปไปและหักพอดี ซึ่งคําสารภาพของเขากล่าวถึงช่ือผู้ สมรู้ร่วมคิดอีกสองคนออกมา ซึ่งทัง้สองคนนี ้                    

มีความสามารถในการจ่ายเงินให้กับผู้ พิพากษาเป็นเหมือนสิ่งท่ีเขาต้องการไว้อยู่แล้ว และสดุท้ายแทนท่ี              

ชายหนุ่มคนนีจ้ะโดนโทษประหารชีวิตตดัหวัประจาน เขากลบัถกูปลอ่ยให้เป็นอิสระเมื่อเหยื่อผู้บริสทุธ์ิทัง้สอง            

ถกูปอกลอกจนหมดตวั 16

17 กรณีนี ้เป็นตวัอยา่งท่ีทําให้เราเห็นวา่กระบวนการไต่สวนหาความผิดในสมยันีเ้ป็นไป

ด้วยความล่าช้าและเต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรมและความโหดร้ายในการทรมานท่ีนํามาซึ่งคําสารภาพ

จอมปลอม อีกทัง้ยงัสะท้อนให้เห็นถึงการคอรัปชัน่ท่ีเกิดขึน้ภายในคกุอีกด้วย 

สว่นอีกภาพความโหดร้ายของคกุพมา่ก่อนอาณานิคมท่ีกระทําต่อนกัโทษนัน้ ก็หนีไม่พ้น ในสว่นของ

สภาพภายในคกุท่ีเต็มไปด้วยอปุกรณ์การทรมานและโซต่รวนกบัไม้กระดานท่ียดึนกัโทษไว้ ทัง้ยงัแสดงถึงสภาพ

ความน่าขยะแขยงและความสกปรกโสโครกอย่างเกินจะบรรยายภายในคุกจากสภาพคุกท่ีตัง้แต่สร้างคกุมา        

ไม่เคยถูกปัดกวาดหรือทําความสะอาดเลย รวมกับซากหรือคราบนํา้หมากท่ีมีอยู่ให้เห็นอย่างเกลื่อนกลาด          

กลิ่นเน่าเหม็นของสตัว์ท่ีตายแล้ว พวกเศษอาหารผกัเน่า อีกทัง้กลิ่นยาสบูมากมายตลบอบอวลอยู่ กลิ่นตัว         

เหลา่นกัโทษท่ีไมเ่คยแม้แตอ่าบนํา้ในทา่มกลางสภาพอากาศท่ีร้อนชืน้ ซึง่สภาพทัง้หมดทัง้มวลนีอ้ยูภ่ายใต้พืน้ท่ี

ท่ีแสงแดดลอดผ่านรูกําแพงเข้ามาน้อยมากและไม่ต้องพดูถึงเร่ืองการระบายอากาศท่ีแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย 

และยังมีภาพท่ีน่าเวทนาของเหล่านักโทษท่ีต้องอดทนต่อการทรมานและความอดอยาก การขาดอาหาร          

ท่ีส่งผลให้ร่างกายซูบผอมเห็นแต่กระดูก ผสมผสานกับความน่าขยะแขยงของร่างกายนกัโทษท่ีเต็มไปด้วย

นํา้เหลอืง17

18 

ภายในคกุก็จะมีนกัโทษอยูร่วมกนัภายในพืน้ท่ีโลง่ในตวัอาคารท่ีมีอยูส่ว่นเดียวตรงกลาง โดยแตล่ะคน

ห้ามแม้แตจ่ะสนทนากนั ซึ่งสว่นมากแล้วทกุคนก็จะจมกบัความเจ็บปวดทกุข์ทรมานของตนเองจนไม่ได้สนใจ

กนัและกนัอยูแ่ล้ว นอกจากนัน้ก็จะมีผู้คมุคอยดแูลอยูท่ัง้ท่ีเคยยนืคมุอยูภ่ายในและด้านนอก ทัง้ยงัมีการอธิบาย

ถึงลกัษณะของผู้คมุวา่ สามารถท่ีจะติดสนิบนได้อยา่งงา่ยดายด้วยเหล้า18

19 และยงัปรากฏถึงการใช้เหลา่นกัโทษ

กันเองเป็นผู้คุม โดยกล่าวถึงการท่ียุคสมยันี ้น้อยคนนกัท่ีจะทํางานภายในคุกเพราะเป็นงานชัน้ล่างท่ีต้อง

เก่ียวข้องกบัความรับผิดชอบและถือว่าเป็นงานท่ีน่ารังเกียจ จึงเป็นเร่ืองท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปว่านกัโทษท่ีใช้ความ

รุนแรงหรือชัน้ตํ่าจะได้รับการยกเว้นโทษเมื่อแลกกับการทําหน้าท่ีเหมือนกับผู้ คุมในการเป็นผู้ โบย เฆี่ยน ตี                  

เป็นผู้ เค้นความจริงผ่านการทรมานนักโทษคนอ่ืนระหว่างพิจารณาคดีความ รวมไปถึงการเป็นเพชฌฆาต

                                                           
17 Henry Gouger, A Personal Narrative of Two Years’ Imprisonment in Burma 1824-26, p. 141, 153-154, 

161. 

18 Ibid., 146-149. 
19 Ibid., 138, 141. 
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กําเนิดคกุสมยัใหมใ่นพมา่สมยัอาณานิคมระหวา่งทศวรรษ 1880 -1930 

 ประหารชีวิตนกัโทษคนอ่ืน 1 9

20 ซึ่งในสว่นนกัโทษด้วยกนัเองโดยทัว่ไปแล้วก็ไม่ได้มีความสนใจท่ีจะอยากเป็นนกั 

เน่ืองจากการกระทําดงักลา่วเป็นการกระทําท่ีโหดร้ายตอ่เพ่ือนนกัโทษด้วยกนัเองทําให้เป็นท่ีรังเกียจมากขึน้  

เหล่านกัโทษท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้คุมจะถูกสกัสญัลกัษณ์คล้ายแหวนไว้ท่ีแก้มทัง้สองข้างหรือท่ีเรียกว่า 

“pah-quet” เอาไว้เพ่ือให้รู้ว่าทํางานอยู่ท่ีคกุและเป็นผู้กระทําความผิดด้วย โดยกลุ่มของนกัโทษท่ีเป็นผู้คุมนี ้          

มีประมาณ 7-8 คนได้ ทัง้นีก็้จะมีหนึง่คนท่ีถกูแตง่ตัง้ให้เป็นหวัหน้าสงูกวา่คนท่ีเหลอื และมกัจะถกูเรียกวา่ “พอ่” 

หรือ “father” และขึน้ช่ือวา่ไมม่ีความรู้สกึ ใจร้าย และโหดร้ายอยา่งมาก20

21 

ท่ีกลา่วมาทัง้หมดเก่ียวกบัคกุพม่าสมยัก่อนอาณานิคมนัน้ทําให้เราเห็นลกัษณะท่ีชดัเจนอย่างมาก

ของมนัก็คือ การเป็นคกุท่ีเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณอย่างมาก ทัง้การปฏิบตัิต่อนกัโทษอย่างไม่เป็นธรรม 

การทรมานร่างกายนกัโทษ และสภาพความเป็นอยู่ภายในคกุท่ีน่าขยะแขยง ซึ่งอาจจะทําให้เรามองได้ว่าคุก

ก่อนสมยัอาณานิคมนีก็้ถือว่าเป็นสถาบันท่ีมีอํานาจอย่างมาก โดยการทําให้คนรู้สึกหวาดกลวัไม่กล้าทํา

ความผิดเน่ืองจากการลงโทษท่ีโหดร้ายทารุณ แต่ในความเป็นจริงนัน้อํานาจดงักลา่วถกูลดทอนลงโดยตวัของ       

ผู้คุมและตัวของนักโทษเองท่ีเราเห็นได้ชัดก็จากการท่ีผู้ คุมท่ีมีอํานาจเต็มและเด็ดขาดแต่สามารถซือ้ได้             

ทําให้นกัโทษมีข้อยกเว้นและไมต้่องตกอยูภ่ายใต้อํานาจนัน้อยา่งเต็มท่ีและเด็ดขาดในหลายกรณี 

อีกทัง้ภาพความโหดร้ายของคุกพม่าในช่วงนีท่ี้เน้นไปในด้านการลงโทษหรือทรมานไปท่ีตวัร่างกาย

ของนกัโทษ ก็ถูกทําให้เป็นตวัแสดงถึงความโหดร้ายของระบบการปกครองของกษัตริย์พม่าในขณะนัน้ว่ามี

ความโหดร้ายป่าเถ่ือน ทําให้ท่ีน่ีต้องการการปกครองท่ีมาจากองักฤษและสดุท้ายก็ถกูใช้เป็นเคร่ืองมือในการ

สร้างความชอบธรรมให้กบัองักฤษในการเข้ามาปกครองอาณาจกัรพมา่นัน่เอง 21

22 

ลักษณะท่ัวไปและการควบคุมจัดการคุกพม่าในยุคอาณานิคมอังกฤษ 

การต้องเผชิญกบัการปกครองใหมโ่ดยองักฤษ การปรับตวัทางเศรษฐกิจใหม่ การต้องประสบกบัการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมทัง้การแบ่งชนชัน้ทางสังคมใหม่ การขาดเคร่ืองยึดเหน่ียวทางจิตใจคือ                         

สถาบนักษัตริย์และการท่ีสถาบนัทางศาสนาลดอํานาจลง การเปลีย่นทัง้หมดภายใต้การปกครองจากองักฤษนี ้

เก่ียวข้องกับการก่ออาชญากรรมและสดัส่วนนักโทษชาวพม่าท่ีเพ่ิมขึน้ในคุก และสิ่งท่ีขาดไม่ได้เลยก็คือ                

การท่ีองักฤษเข้ามาและนํานวตักรรมใหม ่ๆ เข้ามาในดินแดนอาณานิคมนี ้รวมไปถึงคกุสมยัใหมเ่ช่นกนั 

ในประเด็นเก่ียวกับกระบวนการยตุิธรรมหรือวิธีการดําเนินคดีทางกฎหมายของพม่าก่อนท่ีองักฤษ           

เข้ามานัน้ เรียกว่า ระบบพม่า ซึ่งมีลกัษณะท่ีเป็นอยู่ในรูปแบบท่ีเรียกว่าประนีประนอมกันมากกว่า ทําให้  

                                                           
20 Thet Thet Wintin and Ian Brown, “Colonial Burma’s Prison: continuity with its pre-colonial past?,”. 
21 Henry Gouger, A Personal Narrative of Two Years’ Imprisonment in Burma 1824-26, p. 145, 150. 
22 Jonathan Saha, “Picturing Convicts’ Bodies in Colonial Burma,”. 
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ในช่วงแรกของการท่ีองักฤษนําระบบศาลสมยัใหม่เข้ามาใช้ในพม่า เป็นไปในทิศทางท่ีประนีประนอมเช่นกัน

และจดุออ่นนีก็้ถกูมองข้ามจนกระทัง่ทศวรรษท่ี 1880 โดยกรอบคิดเร่ืองกฎหมายของพม่าแต่ก่อนนัน้ผกูอยู่กบั             

2 อย่างด้วยกนั คือ สิ่งท่ีเรียกว่า “Dhammathat” (พระธรรมศาสตร์) อย่างแนบแน่น ซึ่งเป็นกฎหมายโบราณ        

ของฮินดูซึ่งอยู่ในรูปแบบภาษาบาลีและ “Yazathat” ซึ่งเป็นเหมือนรวบรวมบันทึกกฎและจารีตต่าง ๆ                  

ของกษัตริย์แห่งองัวะ2 2

23 องักฤษมองว่า กฎหมายและการศาลของพม่านัน้ยุ่งยากและการฟ้องร้องเป็นไปด้วย

ความลา่ช้า เสยีคา่ธรรมเนียมหลายชัน้หลายตอน การตัง้ทนายซบัซ้อนไม่แน่นอน การตรวจสอบพิสจูน์คดีก็ใช้

วิธีดํานํา้ ลยุไฟ องักฤษมองวา่วิธีดงักลา่วล้าหลงัป่าเถ่ือน 

และเมื่อองักฤษเข้ามานําระบบศาลสมัยใหม่เข้ามาก็ได้ผสมผสานกับระบบเดิมนี ้โดยการขึน้ศาล       

ว่าความพิจารณาคดีก็ทําตามแบบศาลสมัยใหม่มีผู้ พิพากษา มีลูกขุน มีทนาย ตามระบบอังกฤษ 2 3

24                      

แต่การตัดสินความนัน้ทัง้ท่ีควรจะเป็นการนํากฎหมายของตะวันตกมาปรับใช้อย่างเต็มท่ีแล้ว เมื่อมีการ        

เปิดโอกาสให้เรียนและสอบผ่านกฎหมายแบบตะวนัตก แต่อย่างไรก็ตามการท่ีไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงและ 

แทบไมม่ีอํานาจในการประยกุต์ปรับใช้กฎหมายดงักลา่ว ทําให้สว่นใหญ่ในการตดัสนิคดีความก็ยงัคงใช้เหตผุล

ท่ีเป็นแบบพมา่อยูเ่หนือกฎหมายอยูด่ี แตเ่มื่อหลงัทศวรรษ 1880 กลบักลายเป็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ท่ีผู้ พิพากษา 

ไมส่ามารถประยกุต์ใช้กฎหมายได้ แตเ่ป็นการนํากฎหมายมาใช้อย่างตรงตวัเกินไป และเป็นเหมือนเคร่ืองจกัร

คือการท่ีผู้ พิพากษาบังคับใช้กฎหมายโดยท่ีเขาไม่ทําความรู้จักผู้ คน ทําให้เกิดปัญหาตามมา 2 อย่างคือ               

เป็นการเพ่ิมโอกาสการเกิดคอรัปชัน่มากขึน้และการขยายตวัของจํานวนคดีการฟ้องร้อง 24

25 

 เมื่อพูดถึงอาชญากรรมในพม่าช่วงก่อนหน้าทศวรรษ 1880 แล้ว ถือได้ว่าแทบไม่มีเลย บ้านเมือง        

สงบสุข ไม่มีแม้กระทั่งคนยากจน และลกัษณะทั่วไปของคนพม่าก็ถูกพรรณนาไว้ว่าเป็นคนรักสงบ นิสยัดี          

สดัสว่นประชากรในคุกนัน้ คนพม่าน้อยกว่าคนอ่ืนอย่างมาก นกัโทษส่วนมากจะเป็นพวกคนอินเดียท่ียากจน        

มาทํางานทางใต้ของพม่า แต่เมื่อถึงทศวรรษ 1880 เป็นต้นไปสถานการณ์เร่ิมแย่ลง อาชญากรรมแพร่ไปยงั    

ชาวพม่าเพราะต้องปรับตวักับเศรษฐกิจใหม่ท่ีองักฤษนําเข้ามา ต้องทํางานหนกัในการผลิตข้าวเพ่ือส่งออก 

อาชญากรหรือนกัโทษเป็นชาวพม่ามากขึน้และคนจนพบเห็นได้ทัว่ไป 2 5

26 ทัง้จากภาวะสงครามและการก่อกบฏ

ตา่ง ๆ ดงัจะเห็นได้ตามตารางแสดงอตัราการฆาตกรรมและความยากจนตอ่ 1 ล้านคน 

 

 

                                                           
23 J.S. Furnivall, Colonial Policy and Practice (New York University Press, 1956), p. 137-137. 

24 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, พมา่ ประวตัิศาสตร์และการเมือง, หน้า 48. 
25 J.S. Furnivall, Colonial Policy and Practice, p. 131-137. 
26 John F. Cady, A History of Modern Burma (Cornell University Press, 1958), p. 173. 
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ท่ีมา : J.S. Furnivall, Colonial Policy and Practice (New York University Press, 1956), p. 138. 

หลงัจากนัน้ก็มีการเติบโตขึน้ของอาชญากรรมอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่ในปี 1913 เป็นท่ีน่าสงัเกตว่า

จํานวนสดัสว่นประชากรของนกัโทษในพมา่มากกว่าจงัหวดัอ่ืนในอินเดียวกว่า 3-4 เท่า ทําให้คกุท่ีมีอยู่เดิมนัน้

ต้องถูกต่อเติมทําให้ใหญ่ขึน้เร่ือย ๆ ถึงอย่างนัน้แล้วก็ตามคนก็ยังคงล้นคุกอยู่ดี แม้จะสร้างคุกใหม่เพ่ิมอีก          

ก็โตไมท่นัยอดท่ีมากขึน้ของนกัโทษ ซึง่มีความพยายามแก้ปัญหาเหลา่นีโ้ดยการทําทกุวิถีทางเพ่ือลดจํานวนคน        

ในคุก ทัง้การบงัคบัใช้แรงงานทาสภายนอกทํางานหนกัทัง้สร้างถนนและทํางานในเหมือง และหาโอกาสดี ๆ        

เ พ่ือจะปล่อยนักโทษท่ีมีความประพฤติดีในพิธีการหรือวันสําคัญรวมถึงในช่วงสงครามโลกครัง้ ท่ี 1                

(1914-1918) ท่ีบังคับใช้แรงงาน แต่แล้วเมื่อปี 1920 ปัญหาคนล้นคุกก็กลับมา และการเติบโตขึน้ของ

อาชญากรรมนัน้ไม่ได้มาจากการไม่สนใจแก้ปัญหา เพราะมีความพยายามลดอาชญากรรมลงแล้วทัง้การ

ปรับปรุงระบบตํารวจและใช้วิธีการอีกมากมายในการยบัยัง้อาชญากรรม แต่แล้วก็อาชญากรรมก็ยงัคงเพ่ิมขึน้

อยา่งตอ่เน่ือง26

27 

 ซึ่งเหตผุลของการท่ีอาชญากรรมเติบโตขึน้นัน้ Furnivall ก็ได้อธิบายไว้หลายอย่างด้วยกนั ทัง้การท่ี      

คิดว่าอาจจะเป็นเพราะนิสยัธรรมชาติของชาวพม่า แม้จะเป็นจริงแต่ก็เพียงอธิบายว่า ทําไมเกิดอาชญากรรม      

แต่ไม่ได้อธิบายถึงการเติบโตของอาชญากรรม อีกข้อเสนอหนึ่งก็คือ ความไม่สงบท่ีเป็นผลมาจากสงคราม         

ซึ่งในข้อเสนอนี ้Furnivall เองก็บอกว่าไม่น่าใช่เพราะรากปัญหามนัต้องลึกมากกว่านัน้ และอีกข้อเสนอ คือ 

ความลุม่หลงในแอลกอฮอล์ เน่ืองจากวา่ภายใต้การปกครองของพมา่เองห้ามไม่ให้มีเหล้าได้ แต่พอองักฤษเข้า

มาปกครองห้ามคนพม่าไม่ได้เพราะคนเชือ้ชาติอ่ืนต่างต้องการเสพเหล้าสุรากันทัง้นัน้ และเขายังกล่าว              

                                                           
27 Ibid., 137-140. 

ช่วงเวลา การฆาตกรรม ความยากจน 

1876-1880 26.5 11.6*เฉพาะพมา่ทางใต้ 

1886-1890 สงครามและการก่อกบฏ 

1896-1900 24.8 9.5**ทัง้จงัหวดั 

1906-1910 32.0 9.4** 

1916-1920 42.9 17.9** 

1926-1930 59.7 31.9** 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ตอ่วา่การเกิดขึน้ของการเติบโตอาชญากรรมเกิดจากพมา่ทางตอนลา่งก่อนแล้วจึงแพร่ไปยงัพมา่ตอนบน ซึ่งทํา

ให้อาชญากรรมกลายเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งของการปกครองขององักฤษเอง ซึ่งก็คือ การเรียกเก็บภาษี            

ท่ีโหดร้ายและขูดรีดอย่างมาก และอีกปัจจัยก็คือ การสูญเสียอํานาจท่ีพึ่งพาทางจิตใจอย่างศาสนาลงไป             

ซึ่งดูเหมือนว่าเหตุผลนีจ้ะเป็นคําอธิบายท่ีมีแนวโน้มจะเป็นจริงท่ีสดุทําให้สงัคมแตกสลาย และเมื่อคนพม่า

สูญเสีย ท่ีพึ่งทางจิตใจไปทําให้ขาดจารีตหรือบรรทัดฐานท่ีดีไปร่วมกับเหตุผลการตกงาน ความยากจน        

การเป็นหนีส้ิน การไร้ท่ีดินทํากิน โดยสภาพเศรษฐกิจดังกล่าวท่ีบีบทําให้เกิดการเติบโตของอาชญากรรม          

อยา่งรวดเร็ว27

28  

ซึ่งคําอธิบายนีก็้ตรงกับ Cady ท่ีว่าโครงสร้างทางสงัคมของพม่าแตกสลายไป เน่ืองจากการให้

การศึกษาแบบใหม่ของอังกฤษท่ีทําให้คนส่งลูกไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลมากกว่าท่ีจะเรียนโรงเรียนวัด             

ใกล้ชิดพระพทุธศาสนาและซมึซาบคณุธรรม จริยธรรมตา่ง ๆ กลา่ววา่ เมื่อมีการเปลีย่นแปลงทางการศกึษาเดก็

ไมไ่ด้รับการสัง่สอนด้านศีลธรรม ซึง่จาก Cady กลา่ววา่ อาชญากรรมสว่นมากจะกระทําโดยพวกคนหนุม่เร่ร่อน

ไม่มีท่ีดินเป็นของตนเองและตกงาน ซึ่งเร่ิมจากการเป็นขโมยและก็กลายเป็นพวกยากจนขอทาน บางส่วน        

ก็ทําผิดเพ่ือความตื่นเต้น และปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีสง่เสริมให้เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในสงัคมพม่า 

และนําไปสูก่ารเติบโตขึน้ของอาชญากรรมอยา่งรวดเร็ว 28

29 

เมื่อพดูถึงตวัคกุท่ีเป็นสถานท่ีท่ีจบัต้องได้ ในสว่นของลกัษณะทางกายภาพของคกุนัน้ก็จะเป็นสถานท่ี

ท่ีล้อมด้วยกําแพงท่ีเป็นกําแพงหินสูงหนามีประตูสองชัน้และอาคารกลางเป็นตึกใหญ่และมีอาคารย่อย         

แตกออกเป็นปีกจากอาคารใหญ่ โดยแต่ละอาคารจะมีนักโทษอยู่และการแยกนักโทษออกจากกัน                     

ในแตล่ะอาคารนีก็้เพ่ือแยกสว่นนกัโทษท่ีทําความผิดต่างกนัและความแตกต่างกนัในการดํารงชีวิตในคกุมีการ

กัน้สว่นแยกกนัตา่งหากอยา่งชดัเจน29

30 จะสงัเกตเห็นได้วา่ รูปแบบทางกายภาพของคกุพม่าในสมยันีจ้ะมีความ

คล้ายคลงึกบัรูปแบบทางกายภาพทัว่ไปของคกุสมยัใหม ่เห็นได้จากภาพถ่ายทางอากาศของคกุกลางในย่างกุ้ ง 

แม้วา่จะเป็นภาพท่ีถกูถ่ายในภายหลงัก็ตามแต่ก็แสดงให้เราเห็นอย่างชดัเจน รูปนีถ้่ายเมื่อวนัท่ี 3 พฤษภาคม 

1945 และสงัเกตวา่มีคําพดูปรากฏอยูบ่นหลงัคาของอาคารคกุท่ีเขียนวา่ “British Here” ดงัภาพ  

                                                           
28 Ibid., 141. 
29 John F. Cady, A History of Modern Burma, p. 167-148. 
30 Thet Thet Wintin and Ian Brown, “Colonial Burma’s Prison: continuity with its pre-colonial past?,”. 
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ภาพถ่ายทางอากาศคกุกลางยา่งกุ้ ง 

ท่ีมา : Leslie K. Roane, “Rangoon Central Jail,” Available from 

https://johnckelley.wordpress.com/photos/rangoon-central-jail/ (March 21, 2015). 

ในปลายศตวรรษท่ี 19 คกุพมา่ได้ปรากฏถึงความเปลี่ยนแปลงด้านความคิดในการลงโทษ โดยมีการ

ใช้ระเบียบวินยัเป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนนุตรรกะการเปลี่ยนแปลงการลงโทษจากเดิมท่ีมุ่งเป้าหมายไปยงั

ร่างกายของนักโทษไปยังการลงโทษแบบใหม่ท่ีมุ่งถึงจิตใจของนักโทษ แม้ว่าในทางปฏิบัติการลงโทษใน          

อาณานิคมจะยังพบว่ามีการใช้การลงโทษทางร่างกายเป็นส่วนใหญ่ในหลายกรณีก็ตาม แต่แม้กระทั่ง             

ความรู้ทางจิตวิทยาก็ยงัทําให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงความคิดเกิดขึน้ โดยการนําความรู้จิตวิทยามาปรับใช้ 

ในกระบวนการศาลและภายในคกุเอง เพ่ือจะสามารถทําความเข้าใจความคิดและจิตใจของนกัโทษอีกด้วย30

31 

เมื่อพดูถึงคกุในสมยัอาณานิคมแล้วอาจกลา่วได้ว่า คกุเป็นพืน้ท่ีในการลงโทษผ่านการกกัขงันกัโทษ

เท่านัน้ไม่ใช่พืน้ท่ีท่ีการพิจารณาคดีเกิดขึน้ เพราะในสมัยนีจ้ะมีกระบวนการยุติธรรมแยกต่างหาก คือ             

การมีศาลท่ีทําหน้าท่ีตดัสินความและระบโุทษท่ีนกัโทษได้รับในการถกูจองจํากักขงัต่างกันไปตามระยะเวลา        

ท่ีขึน้อยูก่บัความร้ายแรงของความผิดท่ีกระทํา และจึงสง่ตวันกัโทษมายงัคกุเพ่ือชดใช้ความผิดผ่านการจองจํา

กกัขงั ซึง่การท่ีการจองจําคมุขงัในสมยัอาณานิคมถือวา่เป็นมาตรการการลงโทษโดยตวัมนัเอง และเป็นเหมือน

มาตรการการลงโทษท่ีพบเห็นได้ทัว่ไปอีกด้วย 3 1

32 ทําให้คกุจึงเป็นสถานท่ีหนึ่งท่ีมีความสําคญัมากต่อการรักษา

                                                           
31 Jonathan Saha, “Madness and the Making of Colonial Order in Burma,” Modern Asian Studies 47, 2 

(March, 2013): 418. 
32 Thet Thet Wintin and Ian Brown, “Colonial Burma’s Prison: continuity with its pre-colonial past?,”. 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ความสงบและกฎระเบียบของสงัคมภายในอาณานิคม และเจ้าอาณานิคมอยา่งองักฤษจึงไมอ่าจละเลยคกุและ

มกัจะเข้ามาแทรกแซงควบคมุอยูเ่สมอ 

ทัง้นีค้กุยงัเป็นสถานท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นสาํคญัอยา่งหนึง่คือ การบงัคบัใช้แรงงานทาส ซึ่งถือว่ามี

ความสําคญัมากในการสร้างอาณานิคมแห่งนี ้โดยนกัโทษภายในคุกจะถูกบงัคบัให้ออกมาใช้แรงงานทาส

ภายนอกคุก ซึ่งปฏิบตัิกนัอยู่สืบเน่ืองมาตัง้แต่ก่อนอาณานิคมแตกต่างกนัไปก็เพียงรายละเอียดงานปลีกย่อย

เท่านัน้ โดยในการบงัคับใช้แรงงานทาสสมัยอาณานิคมจะเน้นให้นกัโทษเหล่านีเ้ป็นแรงงานสําคญัในการ

ทํางานหนักสร้างถนนและงานด้านชลประทานต่าง ๆ เห็นได้จากในเดือนมกราคมปี 1918 มีกลุ่มนักโทษ            

กวา่ 1,523 คน ถกูบงัคบัใช้แรงงานทาสโดยการสง่ไปยงัเมโสโปเตเมียและในปีปลายทศวรรษ 1920 ได้พบว่า  

มีค่ายนักโทษตัง้ขัน้หลายแห่งใกล้กับแหล่งระเบิดหินทําเหมืองท่ีเป็นของรัฐบาลอาณานิคมทัง้สองแห่ง                   

ในต่างจงัหวดั ทัง้นีย้งัพบว่ามีการสง่นกัโทษจํานวนมากออกไปยงัตัง้ถ่ินฐานเป็นทณัฑนิคมท่ีเกาะอนัดามนั 3 2

33  

 ส่วนการพรรณนาภาพความเป็นอยู่ของคุกพม่าสมยัอาณานิคมสําหรับ Furnivall ได้พรรณนาถึง

ลกัษณะของระบบการลงโทษภายในคุกว่าเต็มไปด้วยสิ่งสกปรก ความเสื่อมโทรมขึน้ช่ืออย่างมากด้านความ

โหดร้ายและเป็นท่ีรู้จักกันอย่างดีด้านการบกพร่องในเร่ืองของระเบียบวินยั เขายงับรรยายต่อว่าสภาพทาง

กายภาพของคกุนัน้ได้มีการพยายามต่อเติมสร้างเพ่ิมขึน้เสมอเพ่ือให้ใหญ่พอท่ีจะจุคนได้มากขึน้ แต่อย่างไรก็

ตามคกุก็ยงัคงมีปัญหาเร่ืองคนล้นคกุอย่างต่อเน่ือง ในเร่ืองความโหดร้ายก็จะเห็นได้ว่ามีวิธีการลงโทษโดยใช้

การโบยตีหรือเฆี่ยนพบเห็นได้ทัว่ไปและใช้กนัอยา่งอิสระเสรี  

ส่วนเร่ืองระเบียบวินัยท่ีมีอยู่หละหลวมถึงขัน้มีการกล่าวว่านักโทษภายในคุกสามารถมีทุกอย่าง        

ท่ีเขาต้องการได้ยกเว้นผู้ หญิงเท่านัน้เอง ซึ่งอย่างไรก็ตามบางคนก็สามารถครอบครองผู้ หญิงได้ 3 3

34                     

ซึ่งตรงกนัข้ามกบั Nisbet ท่ีได้พรรณนาคกุในภาพลกัษณ์ท่ีดี สะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างมาก 

และเต็มไปด้วยบรรยากาศแหง่ความออ่นโยนกรุณาปราณี และแทบจะไม่มีการก่อจลาจลหรือปัญหาในคกุเลย

เพราะการท่ีทุกคนปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างดี การลงโทษโดยใช้วิธีการโบยตีหรือเฆ่ียนนัน้ก็ถือว่า             

แทบไมพ่บเห็นแล้ว จะใช้วิธีการนีก็้ต่อเมื่อจําเป็นเท่านัน้แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งเดียวท่ีทัง้คู่ได้ให้ภาพลกัษณะคกุ   

ไว้เหมือนกนัและเป็นความจริงของสภาพคกุ ในขณะนัน้ท่ีปฏิเสธไมไ่ด้เลยก็คือ สภาพของคนล้นคกุและแม้ว่า

ภาพการพรรณนาลกัษณะคกุของทัง้สองคนจะให้ภาพท่ีขดัแย้งกนัอยา่งสิน้เชิง แตก็่ทําให้ได้เห็นถึงลกัษณะของ

คกุได้เพ่ิมขึน้ในระดบัหนึง่ 34

35 

                                                           
33 Ibid. 
34 J.S. Furnivall, Colonial Policy and Practice, p. 137-141. 

35 James Warren, “The Rangoon jail riot of 1930 and the prison administration of British Burma,” South East 

Asian Research 10, 1 (March 2002): 5-6. 
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กําเนิดคกุสมยัใหมใ่นพมา่สมยัอาณานิคมระหวา่งทศวรรษ 1880 -1930 

 จากภาพท่ีมาจากหนงัสือของ E.D. Cuming ซึ่งเขาได้มีประสบการณ์ในการอาศยัอยู่ในพม่า        

กว่า 6 ปีคร่ึงและได้เขียนเร่ืองราวสภาพความเป็นอยู่ของคนพม่าเอาไว้ โดยรูปภาพนีเ้ป็นรูปของกลุม่นกัโทษ     

คนพมา่ในคกุพมา่สมยัอาณานิคมองักฤษ แม้จะถกูพนัธนาการด้วยโซ่ไว้ แต่ก็ไม่ได้แสดงให้เห็นความเจ็บปวด          

ทุกข์ทรมานต่อร่างกายแต่อย่างใด และสีหน้าท่าทางก็ดูไม่ได้แสดงความลําบากหรือความไม่สบายออกมา             

โดยภาพนีก็้ถูกทําให้กลายเป็นภาพท่ีแสดงถึงอาชญากรรมท่ีเร่ิมเกิดขึน้มากในของกลุ่มคนพม่าภายใต้          

การปกครองขององักฤษ ทัง้ยงัให้ภาพคกุในช่วงเวลานีไ้ด้อย่างดี ผ่านการแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงของ          

คกุในสมยันี ้โดยการเปลีย่นแปลงแนวความคิดในเร่ืองการลงโทษในช่วงต้นสมยัใหมข่องยโุรปจากเดิมท่ีลงโทษ

ทางร่างกายเพ่ือให้เกิดความเจ็บปวดกลายเป็นระบบระเบียบวินยัท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจิตใจของ

นกัโทษเป็นหลกัแทน สดุท้ายแล้วภาพนีจ้ึงเป็นตวัแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงโทษซึ่งเป็นสว่นหนึ่ง

ของศิลปะการโน้มน้าวหรือสร้างความชอบธรรมของเจ้าอาณานิคม 35

36   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˰ภาพกลุม่นกัโทษชาวพมา่ 

ท่ีมา : E.D. Cuming, In the shadow of the pagoda sketches of Burmese life and character (London: 

W H Allen, 1897), p. 349. 

 

                                                           
36 Jonathan Saha, “Picturing Convicts’ Bodies in Colonial Burma,”. 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

สภาพสงัคมภายในคกุ ประกอบไปด้วยพศัดีสงูสดุหรือผู้ อํานวยการสงูสดุเป็นข้าหลวงชาวยโุรป และ

ส่วนมากเป็นแพทย์ทหารท่ีย้ายจากตําแหน่งทางทหารมาอยู่ในตําแหน่งพลเรือนเมื่อยามไม่มีสงคราม และ       

อีกเหตผุลก็เพ่ือคอยฝึกฝนใช้ทกัษะฝีมืออยูเ่สมอเพ่ือท่ีวา่จะไมทิ่ง้ล้างไปเลยทีเดียว และสามารถฟืน้ฟูนําทกัษะ

ท่ีดีทางแพทย์เหล่านีก้ลบัมาใช้ได้ด้วยเวลาไม่นานเผ่ือว่าต้องเผชิญสงครามอีกครัง้ ซึ่งแพทย์ทหารเหล่านี ้        

ก็มกัจะได้รับมอบหมายหน้าท่ีให้ดแูลสถานีอนามยัต่าง ๆ โรงเรียนนกัศึกษาแพทย์ สถาบนัวิจยัในหลายแห่ง    

ดแูลเร่ืองงานบริหารสขุาภิบาลทัว่ไป ดแูลโรงพยาบาลทัง้หลาย สถาบนัจิตเวช และแน่นอนว่าคกุก็เป็นหนึ่งใน

นัน้ด้วย36

37  

เมื่อแพทย์ทหารเหล่านีท่ี้ได้รับมอบหมายงานให้มาดูแลคุก ก็มักจะทํางานไม่ดี ไม่มีความรู้ความ

เช่ียวชาญโดยตรงด้านการบริหารจดัการคกุ ไมไ่ด้เข้ารับการอบรมท่ีถกูต้องเก่ียวกบังานด้านนี ้อีกทัง้ยงัไม่ใสใ่จ

หรือแทบจะไมส่นใจกบังานคกุเลย เน่ืองจากการท่ีได้รับมอบหมายงานหลายอย่างมีความรับผิดชอบมากมาย

หลายตําแหน่งนอกเหนือไปจากการดูแลคุก เวลาเซ็นเอกสารก็มักจะเซ็นให้ผ่าน ๆ ไปที แวะเข้าไปตรวจ          

ภายในคกุบ้างเป็นครัง้คราว และเร่งตรวจสอบเฉพาะคดีความท่ีมีความร้ายแรงในสว่นของสถานพยาบาลในคกุ

เท่านัน้เอง อีกทัง้การท่ีข้าหลวงเหลา่นีไ้ม่สามารถพดูภาษาท้องถ่ินหรือภาษาพม่าได้ ทําให้สื่อสารกนัไม่รู้เร่ือง

ต้องใช้ล่ามแปลอยู่เสมออีกทัง้ยังมีรายงานว่า หลายคนแสดงออกถึงความไม่พอใจในตําแหน่งหรือ                    

งานของตนเองในคุกอย่างชัดเจนเพราะงานในคุกรายได้น้อยมาเมื่อเทียบกับความรับผิดชอบท่ีมากมาย               

อีกทัง้ยงัรู้สึกว่าตวัเองจะมีประวตัิท่ีด่างพร้อยเพราะต้องทํางานท่ีเก่ียวกับคุกหรือนกัโทษ และท่ีสําคัญท่ีสุด                            

คือคกุเปรียบเสมือนเป็นพืน้ท่ี “dumping ground” เน่ืองด้วยถ้าหากมีการพบวา่คนไหนท่ีไมป่ระสบความสาํเร็จ

ในงานวิจยัของตนเองในฐานะแพทย์ก็มกัจะถกูโยกย้ายมาประจําการท่ีคกุ  

อยา่งไรก็ตามก็มีบางคนท่ีสนใจงานด้านนีอ้ย่างมาก เน่ืองจากด้วยคกุนัน้เป็นท่ีเหมาะในการทํางาน

ด้านการแพทย์และให้โอกาสในการพฒันาวิจัยโดยเฉพาะด้านการผลิตวคัซีนป้องกันโรคทัง้หลาย ทําให้คุก           

เป็นสถานท่ีท่ีเหมาะกับแพทย์เหล่านีใ้นการเข้ามาบริหารดูแลอย่างประหลาด เขาจะได้ประสบการณ์ทัง้

ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ การสุขาภิบาล ความรู้ด้านจิตวิทยาและยา              

ซึง่สรุปแล้วผู้ อํานวยการสงูสดุของคกุก็มีบางคนท่ีจริงจงักบัการทํางานและดแูลคกุอยา่งดีอยูเ่ช่นกนั 37

38  

ผู้คมุหรือเจ้าหน้าท่ีภายในคกุต่าง ๆ สว่นใหญ่ก็มกัจะเป็นชาวอินเดีย ทํางานหนกัชั่วโมงทํางานมาก

และยังได้เงินเดือนน้อยได้เพียงแค่ประมาณ 20 รูปีต่อเดือน  เท่านัน้  ซึ่ง นําไปสู่ปัญหาท่ีตามมาคือ                        

                                                           
37 Ian Brown, “Death and Disease in the Prisons of Colonial Burma,” 1-2. 
38 Ian Brown, “A Commissioner Calls: Alexander Paterson and Colonial Burma’s Prisons,” 303-304. 



17 

 

กําเนิดคกุสมยัใหมใ่นพมา่สมยัอาณานิคมระหวา่งทศวรรษ 1880 -1930 

 การรับสินบนต่าง ๆ นานา ทัง้การลกัลอบนําเอายาสบูและกัญชาเข้าไปภายในคกุเพ่ือขายให้กบันกัโทษและ

เพ่ิมรายได้ตนเอง อีกทัง้แทบจะไมม่ีโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานเพราะไมม่ีการเปิดให้มีการเลือ่นขัน้เลย 38

39  

ลกัษณะลําดับขัน้อํานาจหรือลําดับขัน้การทํางานภายในคุกประกอบไปด้วยหลายฝ่ายด้วยกัน               

อย่างท่ีกล่าวไปข้างต้น แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ ประเด็นการใช้นักโทษกันเองเป็นผู้ คุม            

โดยนักโทษท่ีมีระยะเวลาการรับโทษมาอย่างยาวนานและมีพฤติกรรมท่ีไว้ใจได้ก็จะได้แต่งตัง้ให้เป็น            

ผู้ตรวจการณ์ในเวลากลางคืน หรือบางทีเป็นผู้ตรวจสอบดแูลทัว่ไป หรือแม้กระทัง่เป็นผู้คมุเอง ทําให้เขาเหลา่นี ้

มีสถานะท่ีสงูกวา่นกัโทษคนอ่ืน ซึ่งนกัโทษท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้คมุเหลา่นีถื้อว่าเป็นตวัจกัรสําคญัท่ีสดุในการทําให้

ระบบคกุอาณานิคมเคลื่อนไปได้ เพราะว่าตัง้แต่เจ้าหน้าท่ีระดบัสงูหรือพศัดีไปจนถึงผู้คุมต่างก็เป็นชาวยุโรป        

ไม่ก็เป็นชาวอินเดีย ทําให้นักโทษท่ีเป็นผู้ คุมชาวพม่าเหล่านีเ้ป็นกลุ่มคนเดียวท่ีสามารถท่ีจะสื่อสารกับ            

นกัโทษมากมายในคกุได้จากสถานการณ์ดงักลา่ว ทําให้เราเห็นว่าอํานาจท่ีแท้จริงไม่ได้อยู่ท่ีพศัดีหรือผู้คมุแต่

อยูท่ี่นกัโทษเหลา่นี ้ซึ่งพวกเขามีอํานาจเหนือกว่านกัโทษคนอ่ืนทัง้ทางกายภาพ ทางวฒันธรรมและทางภาษา 

ทัง้นีเ้อง ทําให้ตําแหนง่ดงักลา่วอาจจะถกูนําไปใช้ในทางท่ีดีก็ได้ คือการใช้ตําแหนง่นีนํ้ามาปกป้องเพ่ือนนกัโทษ

ด้วยกนัเองหรือจะใช้มนัไปในทางท่ีผิด โดยการนําตําแหน่งมาเป็นข้ออ้างในการใช้รังแกและเอาเปรียบนกัโทษ

คนอ่ืน ๆ และโดยท่ีพบเห็นสว่นใหญ่แล้วก็มกัจะเป็นอยา่งหลงัและใช้อํานาจของตนเพ่ือผลประโยชน์สว่นตวั 39

40 

ในสว่นของนกัโทษธรรมดาทัว่ไปท่ีถกูศาลสัง่ให้รับโทษกกัขงัตามแต่ระยะเวลาของตนเองท่ีต่างกนัไป

นัน้ก็ประกอบไปด้วย นกัโทษชาวพม่า นกัโทษชาวอินเดีย และนักโทษชาวยุโรป จากสภาพพืน้ท่ีภายในคุก         

ท่ีอธิบายไว้ข้างต้น จะเห็นวา่จะมีการแยกนกัโทษออกจากกนัในแตล่ะอาคาร คือ การแยกนกัโทษตามความผิด         

ท่ีกระทําตา่งกนัไปและแนน่อนวา่จะต้องมีสว่นอาคารแยก  ท่ีแยกนกัโทษชาวยโุรปออกจากชาวพมา่และอินเดีย 

เน่ืองจากระบบชนชัน้ทางสงัคมท่ีต่างกันและทําให้มีการใช้ชีวิตท่ีรูปแบบต่างกัน ความเป็นอยู่ท่ีต่างกันหรือ     

การท่ีชาวยุโรปจะได้รับการปฏิบตัิ ท่ีต่างไปจากนกัโทษชาวพม่าและอินเดีย ซึ่งภายในคุกก็จะมีการกัน้ส่วน

แยกกนัตา่งหากอยา่งชดัเจน40

41 

และอีกประเด็นท่ีขาดไม่ได้เลยก็คือ เร่ืองของนกัโทษโรคจิตท่ีจะมีสว่นหนึ่งของคกุท่ีเรียกว่าเป็นสว่น

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลภายในคุกก็จะเป็นพืน้ท่ี ท่ีเหลา่นกัโทษโรคจิตเหลา่นีถู้กควบคมุไว้ เน่ืองจาก

ความรู้ทางจิตวิทยาท่ีมีทําให้พบว่ามีผู้ ป่วยโรคจิตอยู่มากภายในคุก 4 1

42 โดยมีรายงานว่าในบางทีผู้ ป่วยจิตเวช    

บางคนทัง้ท่ีกระทําผิดและไม่ได้กระทําความผิดต่างก็ต้องถูกกักขังอยู่ในคุกในส่วนท่ีเป็นสถานพยาบาล           

                                                           
39  Ibid., 298-299. 
40 Thet Thet Wintin and Ian Brown, “Colonial Burma’s Prison: continuity with its pre-colonial past?,”. 
41 Ibid. 
42 Jonathan Saha, “Madness and the Making of Colonial Order in Burma,” 408. 
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ในคุกด้วย ซึ่งจากมุมมองของพศัดีบางคนได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในแง่ท่ีไม่ดีไว้ว่า การอยู่ร่วมกันของ

ผู้ ป่วยจิตเวชในคุกนีเ้ป็นการก่อให้เกิดอนัตรายและความเสียหายต่อการดแูลทัง้ตวัของผู้ ป่วยจิตเวชเองและ

กระทบต่อการจัดการภายในคุกอย่างมากด้วย แม้ในภายหลงัจะมีการสร้างสถาบันจิตเวชขึน้มาโดยตรง              

แต่ก็พบว่ามีสภาพท่ีคนล้นอย่างรวดเร็ว ทําให้ยังคงพบผู้ ป่วยอีกจํานวนมากท่ียังถูกกักขังอยู่ภายในคุก               

ผู้ ป่วยจิตเวชเหลา่นีม้กัจะถกูค้นพบผ่านกระบวนการศาลหรือบางทีจากในคกุ ซึ่งมีการระบไุว้ว่าเหลา่นกัโทษ     

โรคจิตจะต้องอยูภ่ายในสถาบนัจิตเวชหรือไมก็่สถานพยาบาลในคกุยา่งกุ้ งเพ่ือสงัเกตอาการ42

43  

ประเด็นการแบ่งระดบัชัน้ทางสงัคมทัง้จากเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจต่าง ๆ ในการทํางานภายในคกุและ

ความเป็นอยู่ของนักโทษเองก็ถูกแบ่งแยกกัน จัดเป็นหมวดหมู่แยกผู้กระทําผิดโดยเฉพาะนกัโทษชาวยุโรป      

กับนกัโทษคนพม่า 4 3

44 กระทัง่นกัโทษโรคจิตก็ยงัแบ่งแยกเชือ้ชาติโดยความเป็นอยู่และการปฏิบัติต่อนกัโทษ        

ก็ต่างกันไป แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกชนชัน้ทางสังคมท่ีเป็นอีกเคร่ืองมือท่ีสําคัญมากอย่างหนึ่งของ                 

เจ้าอาณานิคมท่ีใช้จดัระเบียบสงัคมและวิธีการควบคมุปกครองผู้อยูใ่ต้อาณานิคม โดยการแบง่ชนชัน้ทางสงัคม

นัน้เป็นเส้นแบง่สาํคญัระหวา่งเจ้าอาณานิคมและผู้อยูใ่ต้อาณานิคม 44

45  

โดยสรุปแล้วคกุเป็นเคร่ืองมือสะท้อนสงัคมท่ีมนัตัง้อยูไ่ด้อย่างชดัเจน ทัง้สภาพการเมือง สภาพสงัคม 

และสภาพเศรษฐกิจของสงัคมนัน้ ๆ และแนวความคิดการปกครองของเจ้าอาณานิคมต่อผู้ ท่ีอยู่ใต้ปกครอง          

ในทุกด้าน 4 5

46 ในทางการเมืองเราจะเห็นว่าอังกฤษเข้ามามีอํานาจปกครองควบคุมทุกอย่างและมีอํานาจ

ตดัสินใจทกุอย่าง และสภาพสงัคมท่ีสะท้อนให้เราเห็นการคงอยู่ของระบบระเบียบทางสงัคมท่ีเห็นชดัคือ การ

แบง่แยก  ชนชัน้ทําให้การปกครองง่ายขึน้ โดยการแยกสว่นให้ชดัเจนระหวา่งผู้ปกครองเจ้าอาณานิคมและผู้อยู่

ใต้ปกครอง ซึง่สะท้อนให้เห็นรูปแบบนีอ้อกมาอย่างชดัเจนผ่านสถาบนัท่ีเป็นเคร่ืองมือของรัฐอย่างคกุ 4 6

47 อีกทัง้

ยงัแสดงให้เห็นถึงนโยบายการปกครองหรือแนวความคิดการปกครองของอังกฤษในเร่ืองการแบ่งแยกและ     

ปกครองอีกด้วย โดยการใช้คนอินเดียแทนท่ีคนพมา่เองในการเข้ามาทํางานด้านการปกครอง  

คุกจึงเป็นสถานท่ีหนึ่งท่ีมีความสําคัญมากต่อการรักษาความสงบและกฎระเบียบของสังคม             

ภายในอาณานิคม และเจ้าอาณานิคมอย่างองักฤษจึงไม่อาจละเลยคกุและมกัจะเข้ามาแทรกแซงควบคมุอยู่

เสมอ รัฐบาลองักฤษจะเข้ามาจดัการและใสใ่จกบัเร่ืองท่ีสง่ผลกระทบต่อระบบระเบียบของสงัคม (order) และ           

เข้ามาเป็นอุปสรรคขัดขวางการปกครองอาณานิคม 4 7

48 เช่น กรณีของนักโทษโรคจิตเช่นกัน การท่ีมีการตัง้         

                                                           
43 Ibid., 411-412, 422, 429. 
44 Thet Thet Wintin and Ian Brown, “Colonial Burma’s Prison: continuity with its pre-colonial past?,”. 
45 Jonathan Saha, “Madness and the Making of Colonial Order in Burma,” 408. 
46 Ian Brown, “A Commissioner Calls: Alexander Paterson and Colonial Burma’s Prisons,” 306. 
47 Jonathan Saha, “Madness and the Making of Colonial Order in Burma,” 425.  
48 Ibid., 409.  
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กําเนิดคกุสมยัใหมใ่นพมา่สมยัอาณานิคมระหวา่งทศวรรษ 1880 -1930 

 สถาบันจิตเวชขึน้มาขึน้มาไม่ได้มีความหวังดีต่อตัวผู้ ป่วยเองในการรักษาให้หายหรือส่วนสถานพยาบาล            

ท่ีคอยดูแลนักโทษโรคจิตแต่เ ก่ียวข้องกับเ ร่ืองของการคงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและ              

ระบบระเบียบของสังคม 4 8

49 โดยเฉพาะกรณีนักโทษโรคจิตท่ีเป็นชาวยุโรปท่ีทําให้ส่งผลกระทบทําให้              

เสื่อมเสียศกัดิ์ศรีและเกียรติยศอนัสงูสง่ของการเป็นชาวยโุรปท่ีปกครองอาณานิคมนี ้และสถานท่ีตัง้ของคุก     

ท่ีตัง้อยูก่ลางเมืองก็เป็นอีกปัจจยัท่ีทําให้คกุเป็นท่ีจบัตามองและเป็นท่ีต้องควบคมุเข้มงวดใสใ่จมากขึน้อีกด้วย 

อีกทัง้นกัประวตัิศาสตร์บางคนเสนอวา่ สถาบนัการลงโทษในอาณานิคม มกัจะตรงกนัข้ามกบัเมืองแม่

เพราะว่าสถาบันดังกล่าวไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบบริบทการเมืองและสังคมในเมืองแม่ท่ีจะรักษาไว้ซึ่งชีวิต             

ของนกัโทษแตใ่นดินแดนอาณานิคมนัน้ใช้ความตายเป็นอาวธุหรือเคร่ืองมือ 4 9

50 ซึ่งคําอธิบายนีทํ้าให้หลายเร่ือง      

ท่ีเกิดขึน้ภายในคุกพม่านัน้ดูมีเหตุผลขึน้มา จากการท่ีพยายามท่ีจะให้คุกพม่าตอนนีเ้ป็นเหมือนสถาบัน              

ท่ีมุง่เปลีย่นแปลงทางจิตใจมากกวา่การลงโทษทางร่างกายหรือทางกายภาพ แตก็่ยงัปรากฏภาพดงักลา่วอย่าง

ต่อเน่ือง และคกุสมยัใหม่นัน้ควรจะเป็นท่ีท่ีนกัโทษผ่านการกระบวนการบางอยา่งภายในคุกเพ่ือเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมแตก็่ยงัมีหลายกรณีท่ียงัถกูบงัคบัให้ออกไปใช้แรงงานทาสภายนอกคกุ 

การปฏิรูปคุกพม่าและผลกระทบจากการปฏิรูป 

 การท่ีอังกฤษได้นํารูปแบบคุกพม่าสมัยใหม่เข้ามาใช้หลงัจากท่ีได้เข้ามาปกครองพม่าก็ถือเป็น            

ความเปลี่ยนแปลงท่ีน่าสนใจอย่างมากในปลายศตวรรษท่ี 19 การท่ีคุกสมยัใหม่ท่ีมุ่งเน้นการลงโทษผ่านการ

จองจํากกัขงัเพ่ือจดุมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนกัโทษให้ออกมาเป็นพลเมืองท่ีดี โดยมีการใช้            

ระเบียบวินยัเป็นเคร่ืองมือในการสนับสนุนตรรกะการเปลี่ยนแปลงการลงโทษจากเดิมท่ีมุ่งเป้าหมายไปยัง

ร่างกายของนกัโทษโดยการใช้วิธีการทรมานไปสู่การลงโทษแบบใหม่ท่ีมุ่งถึงจิตใจของนกัโทษ เพ่ือนําไปสู่

เป้าหมายสงูสดุในการลดอตัราการเกิดอาชญากรรม แตเ่มื่อดําเนินการไปสกัระยะหนึ่งเร่ิมมีการตัง้ข้อสงสยัถึง

ประสิทธิภาพท่ีแท้จริงของคุกพม่าทัง้การปฏิบัติต่อนักโทษและความพยายามในการเปลี่ยนแปลงและ                

เปลี่ยนพฤติกรรมของนักโทษ ทัง้นีพ้บว่าคุกพม่าสมยัใหม่นีถื้อว่าประสบความล้มเหลวอย่างท่ีสดุ นอกจาก           

ท่ีจะไม่ได้เป็นตวัป้องกันการเพ่ิมขึน้ของอาชญากรรมและไม่ได้เปลี่ยนแปลงนักโทษ จริง ๆ แล้วนกัโทษท่ีดี

ทัง้หลายภายใต้คุกพม่าสมัยใหม่นีย้ังปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาออกมาคุกแทนท่ีจะกลายเป็นพลเมืองท่ีดี            

กลบักลายเป็นพลเมืองท่ีแยอ่ยา่งมาก50

51 

หลงัจากนัน้จึงเร่ิมมีการพูดถึงแนวความคิดในการปฏิรูปคุกขึน้ และมองว่าการปฏิรูปคุกต้องทํา

เพ่ือท่ีจะมีเป้าหมายสงูสดุในการลดจํานวนคกุลงหรือปิดทําการคกุ ไมใ่ช่เพียงแคป่ฏิรูปให้ดีขึน้ผา่นการสร้างคกุ

                                                           
49 Ibid., 434. 
50 Ibid., 411. 
51 Ian Brown, “A Commissioner Calls: Alexander Paterson and Colonial Burma’s Prisons,” 294-295. 
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เพ่ิมขึน้อีก ซึ่งในขณะนัน้ทางคุกพม่าเองก็เร่ิมมีแนวคิดในการจะปฏิรูปคุก โดยพันตรี P.K. Tarapore                 

ซึง่เป็นข้าหลวงใหญ่หวัหน้างานบริหารงานด้านคกุได้เสนอการปฏิรูปคกุใน 2 เร่ืองด้วยกนัคือ การนําเสนอเร่ือง

สถานดัดสันดานสําหรับเด็กและโปรแกรมการควบคุมความประพฤติ  ทั ง้ นี เ้ขาได้ เดินสายดูงาน                    

จากหลายประเทศด้วยกัน โดยเฉพาะท่ีองักฤษ ทําให้เขาได้พบกับ Alexander Paterson ซึ่งขณะนัน้เป็น

ข้าหลวงใหญ่ดแูลงานด้านการบริหารคกุขององักฤษ ซึ่งทัง้คู่มีความคิดท่ีค่อนข้างคล้ายกนั จึงนําไปสูแ่ผนการ

เดินทางของ Paterson มาท่ีพม่าเพ่ือให้คําแนะนําในการจดัการบริหารงานคกุสมยัใหม่ในพม่าโดย Paterson 

ได้เข้ามาในพม่ากว่า 4 เดือน ทัง้ตระเวนตรวจการณ์คุกพม่าต่าง ๆ เยี่ยมชมทัณฑนิคมในเกาะอันดามัน                

ศึกษาหาพืน้ท่ีท่ีเหมาะแก่การเปิดโรงเรียนฝึกอาชีพสําหรับนักโทษเด็ก อีกทัง้ยังมีการบรรยายพิเศษเร่ือง

อาชญากรรมและการปฏิบตัิตอ่นกัโทษในยา่งกุ้ง51

52  

จากรายงานของ Paterson ได้กล่าวถึงปัญหาหลักของคุกพม่าเอาไว้ ได้แก่ ปัญหาคนล้นคุก                

ซึง่เป็นผลมาจากอตัราการเกิดอาชญากรรมท่ีเพ่ิมขึน้อยา่งรวดเร็วในพืน้ท่ีพมา่ ในขณะนัน้ประชากรพมา่ท่ีมีกวา่            

13 ล้านคน ได้มีจํานวนนกัโทษภายในคกุกว่า 20,000 คน ในทกุ ๆ ปี ซึ่งในจํานวนนีน้กัโทษท่ีกระทําความผิด

ครัง้แรกเป็น 2 ใน 3 สว่น และนกัโทษสว่นมากมกัจะกระทําความผิดในเร่ืองการลว่งกรรมสทิธ์ิความเป็นเจ้าของ

ของผู้ อ่ืน เช่น การลกัขโมย การลอ่ลวง และการบกุปล้นบ้าน ทัง้หมดนีทํ้าให้นกัโทษจํานวนมากอยู่ภายในคุก           

โดย Paterson ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาคนล้นคกุโดยจะสามารถลดจํานวนประชากรภายในคกุลงได้ถงึคร่ึงหนึง่ 

ผา่นมาตรการ 3 มาตรการ ได้แก่ โครงการควบคมุความประพฤติ สาํหรับผู้กระทําผิดครัง้แรก ผู้กระทําผิดสงูวยั

และเด็กการสร้างโรงเรียนอาศยัชัว่คราวสําหรับผู้กระทําผิดเด็กท่ีอายรุะหว่าง 14-18 ปี และมาตรการสดุท้าย            

ท่ีดูเหมือนว่าจะสดุโต่งเกินไปก็คือ การประกาศว่าไม่ควรมีนกัโทษคนใดเลยท่ีจะอยู่ภายในคุกเกินกว่า 2 ปี              

ซึ่งข้อเสนอนีจ้ะมาพร้อมกับการให้ความสําคญักับการปฏิรูปนกัโทษผ่านการใส่ระเบียบวินยัและใส่นิสยัการ

ทํางานอย่างขยนัขนัแข็งภายใน 2 ปีนี ้หลงัจากนัน้ก็ให้เข้าสู่โปรแกรมการทํางานเพ่ือสงัคมโดยรายละเอียด

สถานท่ีหรืองานท่ีต้องทําจะถกูมอบหมายให้แตกตา่งกนัไปตามความรุนแรงของโทษ 52

53 

ส่วนอีกแนวความคิดปฏิรูปจาก Paterson ก็จะเก่ียวกับการพฒันาคุณภาพในด้านบุคลากรในทุก

ระดบัซึ่งสอดคล้องกบัการท่ีจะทําให้การอยู่ในคกุ 2 ปีของนกัโทษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลตามท่ี

ต้องการ โดยในระดับพัศดีสูงสุดท่ีแต่เดิมเป็นแพทย์ทหารท่ีดํารงตําแหน่งงานในคุกเหมือนเป็นเพียงงาน          

อีกงานหนึ่งท่ีไม่สําคัญอะไร ให้กลายเป็นการดํารงตําแหน่งอย่างเต็มเวลาและทํางานอย่างจริงจังเต็มท่ี                    

อีกทัง้พัศดีท่ีส่วนมากเป็นชาวยุโรปต่าง ๆ ถ้าหากจะดํารงตําแหน่งนีจ้ะต้องมีความสามารถในการสื่อสาร        

เป็นภาษาพม่ากับนักโทษภายในคุกได้ ในระดับหัวหน้าผู้ คุมรองลงมาในทุกตําแหน่ง ควรท่ีจะสามารถพูด       

                                                           
52 Ibid., 296. 

53 Ian Brown, “A Commissioner Calls: Alexander Paterson and Colonial Burma’s Prisons,” 296-297. 
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กําเนิดคกุสมยัใหมใ่นพมา่สมยัอาณานิคมระหวา่งทศวรรษ 1880 -1930 

 ภาษาพม่าได้เช่นกัน อีกทัง้ยังเสนอว่าควรท่ีจะมีการเพ่ิมจํานวนเจ้าหน้าท่ีระดับนีใ้ห้มากขึน้ ลดจํานวน                

ชัว่โมงทํางานลงและเปิดโอกาสให้มีการก้าวหน้าในการงานผ่านการเลื่อนตําแหน่งให้สงูขึน้ได้ ในระดบัของ           

ผู้ คุมทั่วไปซึ่งส่วนมากจะเป็นชาวอินเดียนัน้ เขาเสนอให้มีการลดจํานวนผู้ คุมท่ีเป็นชาวอินเดียลงและ            

เพ่ิมตําแหนง่ผู้คมุเหลา่นีใ้ห้กบัชาวพมา่แทนซึง่ก็จะต้องเก่ียวข้องกบัการขึน้เงินเดือน ลดจํานวนชัว่โมงทํางานลง

และ เปิดโอกาสก้าวหน้าทางการงานเช่นกนั และในระดบัลา่งสดุคือนกัโทษท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้คมุ ซึ่งในแง่ท่ีเป็น

กลจักรสําคัญท่ีเคลื่อนคุกไปได้ก็มีความสําคัญอย่างมากแต่ในอีกแง่ ก็ใ ช้ อํานาจในทางท่ีผิดและ                        

ทําเพ่ือผลประโยชน์ของตนเอง อย่างไรก็ตามเขาเสนอว่าควรจะลดการมีอยู่ของนักโทษเหล่านีจ้นในท่ีสุด              

ไม่ให้มีอํานาจเหนือนักโทษคนอ่ืนอีกต่อไป ซึ่งการเปลี่ยนผู้ คุมจากชาวอินเดียมาเป็นชาวพม่าก็จะเข้ามา

แก้ปัญหาการสื่อสารไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ คุมและนกัโทษให้หมดไปและทําให้นักโทษท่ีเป็นผู้ คุมไม่ได้รับ           

สทิธิพิเศษและกลบัไปอยูใ่นสถานะดัง้เดิมของตนเอง 53

54 

นอกจากเร่ืองท่ีดเูป็นประเด็นใหญ่แล้ว Paterson ยงัมีข้อเสนออีกมากมายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิรูป

เปลีย่นแปลงคกุพมา่ให้ดียิง่ขึน้ เช่น เร่ืองระบบการใช้แรงงาน เร่ืองการจดัตัง้คกุพิเศษสาํหรับผู้ชายอาย ุ19 - 25 

ปีเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการใช้แรงงาน เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้เขาจะนําเสนอการปฏิรูปมากมาย

แต่กลบัมองข้ามเร่ืองสําคญัไป คือ การปฏิรูปสภาพความเป็นอยู่ของนักโทษภายในคุก ทัง้เร่ืองอาหาร ยา          

การนอน การกิน สภาพแวดล้อมการทํางานการให้การศึกษา การฝึกอบรบอาชีพ ไปจนถึงระบบการลงโทษ            

ตา่ง ๆ ซึง่อาจจะเน่ืองด้วยนกัโทษในคกุคือชาวพมา่ท่ีไมม่ีความจําเป็นต้องได้รับการเอาใจใสเ่ทา่คกุในองักฤษ 

และจากการนําเสนอการปฏิรูปมากมายของ Paterson ทางรัฐบาลพม่าเองก็มีปฏิกิริยาตอบสนอง        

อยู่บ้าง โดยข้อเสนอบางอย่างก็ยอมรับนํามาปฏิบัติใช้ แต่บางข้อเสนอก็ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา                  

ซึ่งในส่วนของข้อเสนอท่ีจะช่วยลดปัญหาคนล้นคุกก็ได้นํามาปฏิบัติใช้โดยให้นักโทษเหล่านีช้ดใช้โทษ                 

ผ่านการทํางานรับใช้สาธารณะ เช่น การสร้างถนน ทํางานในเหมือง เป็นต้น ในปลายทศวรรษ 1920               

มีค่ายแรงงานนกัโทษเกิดขึน้ 2 ค่ายด้วยกนั ซึ่งค่ายเหลา่นีต้ัง้อยู่ใกล้กบัแหลง่เหมืองของรัฐบาลในเมือง Alon 

และเมือง Mokpalin และมีรายงานในกลางทศวรรษ 1930 ว่าค่ายแรงงานนักโทษทัง้สองค่ายนีม้ีรูปแบบ        

เหมือนค่ายชั่วคราวแต่ว่ามีนักโทษอยู่ภายในค่ายนีก้ว่าหนึ่งในแปดของประชากรนักโทษชาวพม่าทัง้หมด                     

ในเร่ืองการตัง้สถานดดัสนัดานและโรงเรียนฝึกอาชีพให้สําหรับนกัโทษเด็กก็ได้มีการดําเนินการจัดตัง้และ       

เปิดใช้ในกลางปี 1931 ณ เมือง Thayetmyo ในพมา่ตอนกลาง 

 แต่ในส่วนข้อเสนออ่ืน ๆ ดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ยากในการนํามาปฏิบัติได้จริง อย่างเช่น                

เร่ืองการปฏิบตัิใช้โครงการควบคมุความประพฤติ เน่ืองจากปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีเร่ืองความต้องการ

ในการใช้ผู้คุมชาวพม่าแทนท่ีชาวอินเดีย ก็มีความพยายามปฏิบตัิแล้วแต่ผลปรากฏออกมาว่า ชาวพม่านัน้        

                                                           
54 Ibid., 298-299. 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

แทบจะไมม่ีความสนใจในการทํางานในคกุ เร่ืองความพยายามในการลดอํานาจของนกัโทษท่ีทําหน้าท่ีเป็นผู้คมุ

ก็เช่นกัน พยายามปฏิบตัิแล้วแต่การจะดําเนินการได้นัน้ต้องจ้างงานเจ้าหน้าท่ีภายในคกุเพ่ิมแล้วดเูหมือนว่า

ภาระด้านการเงินท่ีแพงขึน้อยา่งมากนัน้จะเป็นอปุสรรคท่ีทําให้ดําเนินการไมไ่ด้ 

 และแน่นอนว่าข้อเสนอท่ีสดุโต่งของ Paterson ในเร่ืองท่ีให้ฆาตกรและโจรพืน้เมืองทัง้หลายไปอยู่ท่ี

เกาะอันดามันก็ถูกปฏิเสธอย่างทันทีทันใด เน่ืองจากได้มีการยกเลิกการใช้วิธีการเนรเทศแล้วในส่วนของ           

การบริหารงานท้องถ่ินก็กล่าวว่าไม่สามารถหาพืน้ท่ีเหมาะสมกับการเป็นทณัฑนิคมตามท่ีต้องการได้ อีกทัง้

ข้อเสนอของเขาท่ีไมต้่องการให้มีนกัโทษคนใดอยู่ในคกุเกินกว่า 2 ปี ได้เลย อาจเป็นเพราะการท่ีวิธีการนีทํ้าให้

คกุพมา่หลายแหง่จะต้องกลบัมาทบทวนและตระหนกัถึงหน้าท่ีท่ีแท้จริงของการมีอยู่ของคกุท่ีจะต้องมุ่งปฏิรูป

และเปลีย่นแปลงนกัโทษ ทําให้ข้อเสนอนีถ้กูปฏิเสธโดยไมไ่ด้ให้เหตผุลเพ่ิมเติมเลย 54

55 

 จากประเด็นปัญหาหลักของคุกพม่าเร่ืองคนล้นคุก ก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ียํ่าแย่อย่างมาก           

ภายในคุก โดยเฉพาะในช่วงปี 1919 ท่ีพบว่ามีอัตราการตาย 29 คนต่อหนึ่งพันคนถือว่าเป็นตัวเลขอัตรา           

การตายท่ีสูงมาก เพราะแม้จะมีความพยายามในการลดอัตราการตายลงแต่ด้วยภาวะคนล้นคุกก็ทําให้           

เป็นไปได้ยากยิ่งขึน้ เช่น โรควัณโรค เมื่อโรคนีเ้กิดขึน้ภายในคุกท่ีมีภาวะคนล้นคุกการแพร่กระจายของโรค         

ก็เป็นไปได้อยา่งรวดเร็วและยากตอ่การควบคมุ อีกทัง้ความพยายามในการแยกคนไข้ออกมาเพ่ือทําการรักษา

เป็นไปได้ยากมาก และนอกจากปัญหาคนล้นคุกแล้วยังมีปัจจัยท่ีเก่ียวกับตัวของนักโทษเอง กล่าวคือ            

นกัโทษสว่นมากท่ีถกูสง่เข้ามารับโทษในคกุมกัจะเป็นกลุม่คนท่ีมสีภาพร่างกายท่ีแยอ่ยูแ่ล้ว ซึง่สว่นมากก็จะเป็น

พวกติดฝ่ินด้วย เช่นในรายงานปี 1916 ท่ีพบว่า   ร้อยละ 10 ของประชากรทัง้หมดในพม่ามีสขุภาพยํ่าแย่มาก 

และคนกลุ่มนีส้ว่นมากก็จะถูกนําตวัเข้ามาอยู่ภายในคกุ อีกทัง้ในปี 1927 ท่ีมีปฏิบตัิการกวาดล้างพวกเร่ร่อน       

ไร้บ้านและจดัการกบัสภาพสิง่แวดล้อมท่ีไม่พึงประสงค์ ก็ยิ่งทําให้ภายในคกุมีนกัโทษสงูอายเุพ่ิมมากขึน้อย่าง

มาก เน่ืองจากคนเหล่านีถู้กบีบบังคับให้ต้องก่ออาชญากรรมเน่ืองจากอายุ อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ และ              

อีกปัจจัยสําคัญท่ีทําให้อัตราการตายภายในคุกสูงขึน้ ก็เพราะนโยบายของคุกพม่าเองท่ีมีการส่งนักโทษ                 

ภายในคุกไปยงัสถานท่ีอ่ืนเพ่ือทํางานสาธารณะหรือไปยงัค่ายแรงงานนกัโทษทัง้หลาย ซึ่งแน่นอนว่านกัโทษ           

ท่ีถูกส่งตวัไปก็มกัจะเป็นนกัโทษท่ีมีสขุภาพดี แข็งแรงทําให้สดัส่วนของนักโทษท่ีคงเหลืออยู่ภายในคุกมีแต ่              

นกัโทษสงูอายุ นกัโทษท่ีมีอาการเจ็บป่วย ร่างกายอ่อนแอไม่สามารถทํางานได้ ปัจจัยทัง้หมดนีทํ้าให้เห็นว่า

สขุภาพของนกัโทษภายในคกุอยูใ่นสถานะยํ่าแยอ่ยา่งมาก 55

56 

 อยา่งไรก็ตามก็พบว่ามีการปฏิรูปหลายอย่างเพ่ือท่ีจะลดอตัราการตายลง การออกมาตรการป้องกนั

และรักษาโรคท่ีเป็นสาเหตหุลกัในการตายของนกัโทษในคุกคือ โรคบิดและโรคอจุจาระร่วง โดยการยกระดบั

                                                           
55 Ibid., 300-301. 

56 Ian Brown, “Death and Disease in the Prisons of Colonial Burma,” 2-5. 
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กําเนิดคกุสมยัใหมใ่นพมา่สมยัอาณานิคมระหวา่งทศวรรษ 1880 -1930 

 สขุลกัษณะภายในคกุให้ดีขึน้ ดแูลความสะอาดและถกูสขุลกัษณะตัง้แต่ขัน้ตอนการเพาะปลกู การจัดเตรียม

อาหาร นํา้ดื่มท่ีสะอาด ไปจนถึงการกําจดัของเสียภายในคกุ การพฒันาดงักลา่วมีมาอย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่

รายงานปี 1935 ท่ีมีจํานวนนกัโทษในคกุตาย 200 คน เหลือเพียง 17 คนเท่านัน้ท่ีตายจากโรคนี ้การปรับปรุง

โดยเฉพาะเร่ืองของนํา้ดื่มท่ีสะอาดนัน้ มีบนัทึกไว้อย่างชดัเจน ตัง้แต่ช่วงกลางทศวรรษ 1900 ท่ีนํา้ดื่มทัง้หมด

จะต้องผา่นการต้มสกุและตัง้แตปี่ 1929 เป็นต้นไปนํา้สะอาดต้องใสค่ลอรีนให้สะอาดเพ่ือป้องกนัโรค 56

57 

 โรคอ่ืน ๆ ก็เช่นกันทางคุกก็มีมาตรการแทรกแซงและป้องกันรักษาโรคด้วย เช่น โรคไข้ทรพิษหรือ

ฝีดาษ โรคกาฬโรค โรคมาลาเรีย และโรคอหิวาต์ (อหิวาตกโรค) เป็นต้น โดยทางคกุให้ความสําคญัน้อยกว่า        

ก็เพราะว่าอัตราการตายของนักโทษจากโรคเหล่านีถื้อว่าน้อยมาก ทําให้ผ่านมุมมองของคุกโรคเหล่านี ้                

เป็นภยัคุกคามท่ีน้อยกว่าโรคอุจจาระร่วง อย่างไรก็ตามก็มีรายงานเก่ียวกับการป้องกันโรคเช่นกัน เมื่อพบ            

การระบาดของโรคฝีดาษและกาฬโรคก็มีการฉีดวคัซีนหรือปลกูฝีป้องกนัให้ สว่นโรคมาลาเรียเมื่อเกิดขึน้ในคกุ        

ก็มีการให้ยาควินินขนานใหญ่กบัเหลา่นกัโทษ และเมื่อพบผู้ ป่วยอหิวาตกโรค ภายในคกุมีมาตรการกําจดัหน ู       

ท่ีเ ป็นพาหะนําโรคผ่านการประกาศลดโทษให้กับนักโทษคนใดก็ตามท่ีจับและฆ่าหนูภายในคุกได้                     

มาตรการมากมายนีส้ดุท้ายแล้วในปี 1935 ก็มีรายงานถึงความสําเร็จในการลดอตัราการตาย โดยจากจํานวน

นักโทษท่ีตาย 200 คน ตายจากกาฬโรคและโรคมาลาเรียเพียงอย่างละ 5 คน และพบนักโทษตายจาก

อหิวาตกโรคเพียงแคค่นเดียวเทา่นัน้57

58 

 หลงัจากท่ีแก้ปัญหาโรคอจุจาระร่วงได้ คนตายจากโรคนีน้้อยลง โรคปอดบวมและวณัโรค ก็กลายเป็น 

2 โรคท่ีเป็นสาเหตุการตายหลกัของนักโทษภายในคุก โดยจากรายงานก็ปรากฏความพยายามอย่างมาก        

ในการป้องกันรักษาโรค ทัง้การสร้างสถานพยาบาลขึน้ท่ี Myingyan เพ่ือเป็นพืน้ท่ีใหม่ในการใช้รักษาผู้ ป่วย       

วณัโรค เพราะว่าพืน้ท่ีในมณัฑะเลย์นีม้ีความชืน้น้อย อากาศแห้งเหมาะแก่การรักษาโรค ในปี 1922 กลา่วว่า

แม้กระทั่งโรงพยาบาลทั่วไปภายนอกคุกยังไม่มีแพทย์ผู้ เช่ียวชาญรักษาเลย แต่ภายในสถานพยาบาลนีม้ี           

แพทย์ผู้ เช่ียวชาญในการดแูลและในกลางทศวรรษ 1930 มีมากกว่า 50 เตียงในการรองรับคนไข้ อีกทัง้มีระบุ

แผนในการจะสร้างคุกใหม่เพ่ือนกัโทษวณัโรคโดยเฉพาะต่างหากเลยแต่ก็ไม่ปรากฏขึน้จริงเน่ืองจากเหตุผล            

ด้านการเงินถกูตดังบเน่ืองจากเศรษฐกิจตกตํ่า 58

59 แตส่งัเกตวา่แม้จะดเูหมือนใสใ่จอยา่งมากในการแก้ปัญหาแต่

ก็ยงัล้มเหลวในการลดการตายจากโรคนีไ้ด้ เน่ืองจากปัญหาท่ีเห็นได้ชัดมากและถูกมองข้ามคือ ด้วยสภาพ           

ความเป็นอยูภ่ายในคกุเองท่ีแออดั ทําให้การแพร่เชือ้โรคเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว อีกทัง้นกัโทษใหม ่      

ท่ีเข้ามาก็มกัจะเป็นนกัโทษท่ีติดเชือ้สว่นมาก 

                                                           
57 Ibid., 5-7. 
58 Ibid., 7-8. 
59 Ibid., 8-9. 



24 

 

มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

สว่นปัจจยัท่ีทําให้เกิดการพฒันาและปฏิรูปคกุพม่าในสมยัอาณานิคมองักฤษก็มาจากหลายปัจจัย

ด้วยกัน โดยการพัฒนาปฏิรูปภายในคุกให้ดีขึน้นี ้เป็นไปอย่างดีมากจนกระทั่งมีคํากล่าวว่า “ชีวิตในคุก              

อาจจะดีกวา่ชีวิตภายนอกคกุ” ทัง้หลกัฐานท่ีว่าการปฏิรูปทัง้หลายท่ีเกิดขึน้นัน้ไม่ได้มาจากการสัง่การของทาง

กรุงลอนดอนแต่เกิดจากทางผู้ บริหารงานคุกพม่าเองท่ีมีความคิดความพยายามในการปฏิรูปคุกเพ่ือ                     

เป้าหมายสงูสดุในการปิดคกุลงไมใ่ช่สร้างคกุเพ่ิม59

60 ซึง่ข้าหลวงใหญ่หวัหน้างานบริหารงานด้านคกุขณะนัน้ก็คือ                

พนัตรี P.K. Tarapore ไปดงูานถึงประเทศองักฤษและต้องการท่ีจะปฏิรูปคกุ ทําให้การปฏิรูปทัง้หลายท่ีเกิดขึน้

เ กิดจากตัวของข้าหลวงใหญ่คุกในพม่า หรือตัวพัศดีสูงสุดของพม่า เองในแต่ละคุกไม่ได้ เ กิดจาก                      

คําสัง่สว่นกลาง60

61 

ซึง่ปัจจยัท่ีไมพ่ดูถึงไมไ่ด้เลยก็คือ จากการท่ีข้าหลวงใหญ่และพศัดีสงูสดุทัง้หมดท่ีดแูลทํางานด้านคกุ

ก็มักจะเป็นแพทย์ทหารท่ีย้ายจากตําแหน่งทางทหารมาอยู่ในตําแหน่งพลเรือน เมื่อยามไม่มีสงครามและ        

อีกเหตผุลก็เพ่ือคอยฝึกฝนใช้ทกัษะฝีมืออยูเ่สมอเพ่ือท่ีวา่จะไมทิ่ง้ล้างไปเลยทีเดียวและสามารถฟืน้ฟนํูาทกัษะท่ี

ดีทางแพทย์เหลา่นีก้ลบัมาใช้ได้ด้วยเวลาไมน่านเผ่ือวา่ต้องเผชิญสงครามอีกครัง้ โดยคนท่ีสนใจงานคกุก็มีมาก 

เน่ืองจากด้วยคุกนัน้เป็นท่ีเหมาะในการทํางานด้านการแพทย์และให้โอกาสในการพัฒนาวิจัยโดยเฉพาะ          

ด้านการผลิตวคัซีนป้องกนัโรคทัง้หลาย    ทําให้คุกเป็นสถานท่ีท่ีเหมาะกับแพทย์เหลา่นีใ้นการเข้ามาบริหาร

ดูแลอย่างประหลาด เขาจะได้ประสบการณ์ทัง้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทางด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ             

การสุขาภิบาล ความรู้ด้านจิตวิทยาและยา 6 1

62 และจากการท่ีพวกเขาส่วนมากมักเป็นแพทย์ทหารทําให้           

เป็นเหมือนกบัหน้าท่ีความรับผิดชอบของพวกเขาท่ีจะทําให้นกัโทษภายใต้การดแูลของพวกเขามีสภาพชีวิต          

ท่ีดีขึน้ตามความสามารถของพวกเขาในฐานะแพทย์ 62

63 

อีกทัง้การปฏิรูปต่าง ๆ โดยเฉพาะการปฏิรูปด้านการแพทย์ท่ีดเูหมือนว่าจะขบัเคลื่อนไปด้วยเหตผุล

ทางมนษุยธรรมท่ีมีมากขึน้ในทางปฏิบตัิ แต่จริง ๆ แล้วไม่ใช่เลย ความคิดเร่ืองมนษุยธรรมนัน้ไม่เคยปรากฏ          

ให้เห็นเลยในขณะนัน้ สําหรับความต้องการท่ีแท้จริงคือ ความต้องการในการท่ีจะคงไว้ซึ่งระเบียบวินยัและ

ระบบระเบียบของสงัคม และการจะคงไว้ซึ่งอํานาจและระเบียบวินยัได้ต้องทําการลดอตัราการเกิดโรค และ

อตัราการตายของนกัโทษภายในคกุลง อีกทัง้การมองว่าคกุเป็นเหมือนสถาบนัอํานาจใหม่ท่ีมีไว้เพ่ือปรับปรุง

                                                           
60 Ian Brown, “A Commissioner Calls: Alexander Paterson and Colonial Burma’s Prisons,” 302. 
61 Ian Brown, “Death and Disease in the Prisons of Colonial Burma,” 16. 
62 Ian Brown, “A Commissioner Calls: Alexander Paterson and Colonial Burma’s Prisons,” 303-304. 
63 Ian Brown, “Death and Disease in the Prisons of Colonial Burma,” 16. 
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กําเนิดคกุสมยัใหมใ่นพมา่สมยัอาณานิคมระหวา่งทศวรรษ 1880 -1930 

 เปลี่ยนแปลงปรับพฤติกรรมของนักโทษภายในคุก การท่ีคุกจะประสบความสําเร็จได้ก็ต้องการนักโทษ                     

ท่ีมีสขุภาพท่ีดี แข็งแรงไมเ่จ็บป่วยถึงจะสามารถทําให้ขบวนการเปลีย่นแปลงตา่ง ๆ ใช้ได้ผลกบันกัโทษ 63

64 

อีกหนึ่งเหตุผลท่ีทําให้มีการปฏิรูปต่าง ๆ ก็คือ การไม่ปฏิรูปคุกให้มีหน้าท่ีอย่างท่ีมันควรจะเป็น 

เปรียบเสมือนคกุเป็นภยัคกุคามทางอํานาจของผู้ปกครอง โดยการเปลีย่นแปลงทางความคิดทางด้านระบบการ

ลงโทษเหมือนกบัท่ีอ่ืนๆก็คือ การท่ีการจองจํากกัขงักลายเป็นมาตรการหลกัในการลงโทษ การท่ีในสมยัก่อน

นกัโทษจะต้องถกูเฆี่ยนตาย ฆา่ทิง้หรือถกูเนรเทศไปก็ไมม่ีเหตผุลจําเป็นใด ๆ ท่ีจะต้องเอาใจใสก่บัความเป็นอยู่

ของนกัโทษมากนัก แต่เมื่อการจองจํากักขังเป็นมาตรการหลกันกัโทษจํานวนมากอยู่ด้วยกันเป็นเวลานาน            

จึงต้องเอาใจใส่สภาพชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษด้วย เพราะมันเก่ียวข้องกับเ ร่ืองของอํานาจของ                  

เจ้าอาณานิคมในด้านนอกด้วยเช่นกัน เพราะถ้าเกิดว่านกัโทษในคุกป่วยอํานาจของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่เหนือ

นกัโทษคนนัน้ก็ลดลง เน่ืองจากนกัโทษท่ีป่วยก็มกัจะไม่ต้องปฏิบตัิตามระเบียบวินยัท่ีเคร่งครัด เป็นเหมือน       

ภยัคกุคามอํานาจการบริหารงานของตวัคกุเอง 64

65 อีกทัง้ถ้าเกิดนกัโทษภายในมีอตัราการเกิดโรคมาก ก็สามารถ

ท่ีจะสง่ผลกระทบต่อสงัคมภายนอกได้ เพราะว่าตวัคุกเองตัง้อยู่ในพืน้ท่ีกลางเมืองหรือเรียกว่าใจกลางเมือง               

ท่ีมีความสําคญั ซึ่งก็เป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีทําให้คกุเป็นท่ีจับตามองและเป็นท่ีต้องควบคุมเข้มงวดใสใ่จมากขึน้      

อีกด้วย  

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดเร่ืองระบบการลงโทษ ทําให้โทษจองจําเป็นมาตรฐานทุกคน             

ต้องรับโทษเหมือนกัน จะต่างกันไปก็เพียงช่วงระยะเวลาความสัน้ยาวของโทษ แต่เ ร่ืองของชีวิตและ                

ความตายเหมือนกนัทกุคน ทําให้ต้องเข้ามาใสใ่จ สรุปแล้วการเข้ามาใส่ใจและปฏิรูปคุกทัง้หมดท่ีกลา่วมานี ้           

ดเูหมือนวา่จะเป็นไปในทางท่ีมีมนษุยธรรมมากขึน้แตส่ดุท้ายแล้วเจตนาหลกัของการทําคกุให้ดีขึน้ก็เพ่ือนยัยะ

สําคัญทางอํานาจและต้องการให้คุกเป็นสถานท่ีท่ีคงอยู่ซึ่งระเบียบวินัยและการจัดระเบียบเข้มข้นและ                

คงไว้ซึง่ระบบระเบียบของสงัคม65

66 

การท่ีคกุพมา่เกิดการปฏิรูปขึน้ยงัเช่ือมโยงกบัความคดิและการปฏิบตัิด้านการบริหารคกุกบันานาชาติ

ด้วย ในปี 1925 ปรากฏการจดัการประชุมนานาชาติสภาทณัฑสถาน (International Penitentiary Congress) 

ขึน้สําหรับอาณานิคมในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยมีข้าหลวงใหญ่ของพม่าเองเข้าร่วม ผู้ ท่ีทํางาน       

ด้านคุกของทัง้ฟิลิปปินส์ สเตรทส์เซ็ทเทิลเมนท์ส สยาม และข้าหลวงของดตัช์ก็เข้าร่วมด้วย ทัง้แนวคิดเร่ือง           

คุกสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักโทษการจัดตัง้สถานดัดสันดานสําหรับนักโทษเด็กและ                    

                                                           
64 Ibid., 1. 
65 Ibid., 17-18. 
66 Ibid., 19. 
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การจดัทําหลกัสตูรอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวข้องกบัคกุ66

67 ก็เป็นอีกหนึง่เหตผุลท่ีทําให้คกุพมา่มีความคิด

และความพยายามในการปฏิรูปคกุพม่า อีกทัง้การปรับปรุงพฒันาคกุไม่ใช่เร่ืองแปลกเลยถ้ามองจากมมุมอง

ท่ีวา่การลดอตัราการตายเป็นตวัชีค้วามสาํเร็จของการบริหารงานในคกุ 

 ทัง้นีก้ารปฏิรูปเกิดขึน้ได้โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความคิดท่ีวา่ อาชญากรรมเป็นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได้และ

มนษุย์หรืออาชญากรก็สามารถทําให้เปลี่ยนแปลงได้ เห็นได้ชดัเจนจากประโยคนี ้คือ “The vagrant can be 

fed, the addict broken, the dacoit disciplined.” เมื่อมีความคิดวา่เปลีย่นแปลงอาชญากรรมหรืออาชญากร

ได้ก็ทําให้มีความพยายามในการทําทุกอย่างเพ่ือท่ีจะปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงมนั อย่างไรก็ตามแนวคิดการ

ปฏิรูปตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ก็มาจากผู้บริหารใหญ่ระดบัสงูท่ีต้องได้รับความคิดในการต้องการเปลีย่นแปลงอาชญากร

ให้กลบัมาเป็นเมืองท่ีดีของสงัคมเมื่อออกจากคกุแล้ว แตส่ว่นการบริหารท้องถ่ินก็มกัจะไม่ได้สนใจมองเร่ืองนัน้

แตว่า่มองเพียงแคต้่องกนัอาชญากรออกไปจากสงัคม และกงัวลปัญหาเร่ืองงบประมาณเป็นหลกั และไม่เข้าใจ

แนวความคิดแบบนัน้ทําให้ในท้องถ่ินหลาย ๆ แหง่ยงัคงดําเนินการแบบเดิมอยู่67 68  

 จากรายงานปี 1930 ภายในคุกพม่ามีเจ้าหน้าท่ีประมาณ 125 คนส่วนมากเป็นชาวอินเดีย และ

นักโทษในคุกประมาณกว่า 2,000 คนและส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าทัง้หมด และในบ่ายวันท่ี 24 มิถุนายน               

นกัโทษกวา่ 1,100 คนก็ดําเนินชีวิตทํางานเหมือนทกุวนั มีเจ้าหน้าท่ีไม่ก่ีคนจบัตาดตูามปกติ แต่จากการสอบ

ปากพยานพบว่ามีนักโทษกว่า 30 คนเห็นว่าเดินเตร็ดเตร่ไปมาอย่างน่าสงสัยอยู่ใกล้บริเวณประตูชัน้ใน         

ในขณะท่ีรถบรรทุก 2 คนัภายในคุกท่ีมกัจะเข้า-ออกคกุเพ่ือท่ีจะนําผลผลิตงานท่ีได้จากภายนอกไปจําหน่าย  

ข้างนอกจอดอยู่บริเวณโรงฝึกงาน เมื่อเวลาประมาณบ่าย 3 โมงเมื่อเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลประตูหรือท่ีเรียกกว่า           

เจ้าหน้าท่ีกองหลงั (Rear guard) ได้เปิดประตชูัน้ในก็ถกูโจมตีโดยนกัโทษกลุม่ดงักลา่ว โดยหวัหน้ากลุม่จลาจล 

2 คน ได้แก่ Nga Thein Dan และ Nga Hla ได้เข้าทําร้ายเจ้าหน้าท่ีและคนขบัรถบรรทกุดงักลา่วจนเสียชีวิต 

และก็เคลื่อนท่ีไปยังประตูถัดไป ทางด้านเจ้าหน้าท่ีมีรายงานว่าเจ้าหน้าท่ีระดับสูงชาวยุโรปไม่อยู่มีแต ่              

เจ้าหน้าท่ีอินเดีย โดยมีการต่อสู้กันอย่างต่อเน่ืองจนกระทัง่เจ้าหน้าท่ีสามารถยึดประตูชัน้ในกลบัมาได้และ           

กลุ่มนักโทษถอยล่นไปยังโรงฝึกงานไปรวมกับนักโทษกว่า 400 คน ซึ่งหยิบจับอะไรได้ก็ใช้เป็นอาวุธ                

ซึ่งในอีกด้านหนึ่ง พลตรี Hare หัวหน้าสูงสุดของกองกําลังทหารตํารวจพร้อมกับนายพล Flowerdew         

ผู้ ตรวจการณ์คุกได้มารวมตัวกันท่ีประตูหลักแล้ว โดยมีการกํากับสั่งงานผ่านพัศดีสูงสุดชาวอินเดียคือ              

พลตรี Brarucha ได้พยายามเข้ามายังสถานท่ีเกิดเหตุ ขณะท่ีนายพล Flowerdew และพลตรี Hare              

พยายามท่ีจะเจรจาให้นกัโทษทัง้หลายมอบตวั นายพล Flowerdew ก็ถกูยิงเข้าท่ีแขนซ้ายและทรุดลง และ        

การตอ่สู้ยงัดําเนินอยา่งต่อเน่ืองทางฝ่ายนกัโทษท่ีอยู่ในฝ่ายเสียเปรียบกว่าหลายคนเร่ิมท่ีจะยอมมอบตวั หรือ

                                                           
67 Ian Brown, “A Commissioner Calls: Alexander Paterson and Colonial Burma’s Prisons,” 304-305. 
68 Ibid., 307-308. 
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 เร่ิมซอ่นตวัให้ปลอดภยั และในเวลาไมน่านเหตกุารณ์ก็สงบลง โดยการทําให้นกัโทษทัง้หมดยอมสงบลงได้และ

หยดุการยิงทัง้หมดลงในเวลา 4 โมง 28 นาที68

69 

    แม้เหตกุารณ์จลาจลนีจ้ะจบลงเพียงเวลาชัว่โมงกว่า ๆ แต่ถือว่าได้ก่อความเสียหายอย่างมากมาย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักโทษกว่า 34 คน ตายจากการถูกยิงเป็นสาเหตุหลัก และบาดเจ็บอีกกว่า 60 ราย          

แตห่วัหน้ากลุม่จลาจลทัง้ 2 คนรอดชีวิตมาขึน้ศาล ไมม่ีระบวุา่บาดเจ็บหรือไม ่และในฝ่ังของเจ้าหน้าท่ีนอกจาก

นายพล Flowerdew ท่ีถูกยิงแล้วมีเจ้าหน้าท่ีตาย 2 รายด้วยกันคือ เจ้าหน้าท่ีกองหลงัท่ีดูแลประตูและ        

คนขับรถบรรทุก และเจ้าหน้าท่ีผู้ คุม 6 คนกับตํารวจ 1 คนบาดเจ็บเท่านัน้ ซึ่งชีใ้ห้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่า

เหตุการณ์นีเ้ป็นเหมือนเหตุการณ์จงใจสงัหารหมู่นักโทษคนพม่า เป็นเหมือนการแก้แค้นให้กับเหตุการณ์            

ในเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันนีท่ี้คนอินเดียกว่า 500 คนตายด้วยนํา้มือของคนพม่า เน่ืองจากพฤติกรรม              

ของเจ้าหน้าท่ีอินเดียทัง้หลายต่อนักโทษในเหตุการณ์นีจ้ะเห็นว่าไม่มีความปราณี ในความเป็นจริงแล้ว

เจ้าหน้าท่ีไม่จําเป็นจะต้องปฏิบัติกับนักโทษอย่างรุนแรงขนาดนีก้ับนักโทษท่ีอาวุธก็หาได้ตามท่ีหยิบจับได้               

อีกทัง้ยงัอยู่ในพืน้ท่ีท่ีถูกปิดล้อมอย่างแน่นหนาอยู่แล้ว ซึ่งทําให้นกัโทษเป็นเหมือนภยัคุกคามท่ีเล็กน้อยมาก           

แตถ่กูสงัหารทิง้อยา่งรุนแรงทําให้นําไปสูป่ระเด็นความคิดวา่การจลาจลครัง้นีแ้ม้จะจบในเวลาอนัสัน้ แตก็่ทําให้

เราเห็นปัญหาโดยเฉพาะเร่ืองความตงึเครียดทางเชือ้ชาติและการบริหารคกุท่ีมีปัญหาได้อยา่งชดัเจน 69

70 

ในสว่นของความขดัแย้งระหว่างคนอินเดียและคนพม่าภายในคกุเกิดขึน้สะท้อนผ่านความตึงเครียด

ระหวา่งผู้คมุและนกัโทษอยา่งชดัเจน โดยรายงานกลา่ววา่ก่อนท่ีจะมีการปฏิรูปภายในระบบการบริหารงานคกุ

ไม่มีผู้คมุคนพม่าอยู่เลย ในการเลือกใช้คนอินเดียในการเป็นผู้คมุทํางานภายในคุกนัน้ก็มีสาเหตมุาจากการท่ี  

คนอินเดียส่วนมากพูดภาษาองักฤษได้ ทํางานเป็น รู้จักและเข้าใจการทํางานร่วมกับเจ้าอาณานิคมองักฤษ        

ได้อยู่แล้ว อีกทัง้ค่าจ้างท่ีตํ่าและชั่วโมงทํางานท่ียาวนานก็เป็นอีกเหตผุลหนึ่งให้พวกอินเดียท่ียากจนเข้ามาสู่

ระบบการทํางานคกุอย่างมาก 7 0

71 โดยความตึงเครียดในเร่ืองความขดัแย้งระหว่างเชือ้ชาติได้แย่ลงไปอีกอย่าง

มากเมื่อมี ปัญหาคอรัปชั่นเ กิดขึ น้มากมายภายในหมู่ผู้ คุมคนอินเดีย ความรู้สึก ท่ีนักโทษคนพม่า                   

ต้องตกอยูภ่ายใต้ไมเ่พียงเจ้าอาณานิคมองักฤษแตต้่องตกอยู่ภายใต้การควบคมุของคนอินเดียด้วย เมื่อพดูถึง    

ผู้มีอํานาจท่ีแท้จริงในระบบการบริหารดําเนินงานของคุกพม่าก็คือ “เหล่าผู้ คุมชาวอินเดีย” เป็นความจริง          

ท่ีโหดร้ายและหลีกเลี่ยงไม่ได้สําหรับคนพม่า 7 1

72 ในการปฏิรูปคกุมีความพยายามท่ีจะใช้คนพม่าในการทํางาน

เป็นผู้คุม แต่จากรายงานก็ปรากฏว่าประสบความล้มเหลวอย่างมาก เน่ืองจากคนพม่าไม่มีความรับผิดชอบ           

มีสมัพันธ์สนิทกับนักโทษท่ีเกินกว่าท่ีจําเป็น อีกทัง้ไม่ปรากฏผลดีในทุกแง่มุมรวมกับการท่ีคนพม่ามองว่า           

                                                           
69 James Warren, “The Rangoon jail riot of 1930 and the prison administration of British Burma,” 7-10. 
70 Ibid., 10-11. 
71 Ibid., 21-22. 
72 Ibid., 24. 
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การทํางานในคกุไม่น่าสนใจและเป็นท่ีน่ารังเกียจจากการมีมมุมองเหยียด   เชือ้ชาติและไม่พอใจการปกครอง

ขององักฤษ รวมไปถึงเหตผุลจากการสะดวกสบายในการทํางานของเจ้าอาณานิคมต่อคนอินเดียและเหตผุล

เร่ืองรายจ่ายท่ีตํ่าในการจ้างงานคนอินเดีย ทําให้ยังคงมีการใช้คนอินเดียในระบบการจัดการบริหารงาน        

ภายในคกุอยา่งตอ่เน่ือง แตอ่ยา่งไรก็ตามการกระทําดงักลา่วแทนท่ีจะเสริมความมัน่คงและการคงไว้ซึ่งอํานาจ

อยา่งดีของเจ้าอาณานิคมกลบักลายเป็นวา่การใช้คนอินเดียอยา่งเดียวเป็นสาเหตใุห้เกิดความไมส่งบในคกุ 72

73  

จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดนีอ้าจจะพดูได้วา่การท่ีคกุในช่วงนีเ้ปรียบเสมือนตวัสะท้อนระบอบการปกครอง

ขององักฤษตอ่พมา่เพราะวา่คกุท่ีมีอยูเ่ดิมแล้วก่อนหน้าอาณานิคมเมื่อถึงยคุท่ีองักฤษเข้ามาปกครองกลายเป็น

สถาบนัทางอํานาจ เคร่ืองมือควบคมุ ลงทณัฑ์และสร้างระเบียบวินยัจึงไม่ถือเป็นเร่ืองน่าแปลกอะไรท่ีองักฤษ

พยายามจะเข้ามาปฏิรูปคกุหรือดแูลควบคมุจดัการคกุในอาณานิคมให้เป็นคกุสมยัใหม่ตามแนวคิดของตนเอง

เพ่ือคงไว้ซึง่อํานาจและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาณานิคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
73 Ibid., 27-28. 
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คุก กับ การลงทณัฑ์ : ยุทธวิธีของ ลี กวน ยวิ ต่อการสร้างชาตสิิงคโปร์ 

ภายหลังการประกาศเอกราชปี 1965 - ปัจจุบัน 

 

วสันนัท์ ทรายคํา 

 

 สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีได้ช่ือว่ามีกฎระเบียบท่ีเคร่งครัด และมีการควบคุมพฤติกรรมของประชากร

อย่างเข้มงวดมากท่ีสดุประเทศหนึ่งในโลก โดยสิงคโปร์มีการบงัคบัใช้กฎหมายท่ีจริงจังและมีบทลงโทษสูง            

ในการกระทําผิดต่าง ๆ เพ่ือรักษามาตรฐานคณุภาพชีวิตท่ีดีของสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเก่ียวกบัเร่ืองการค้า          

ยาเสพติด สิงคโปร์ให้ความสําคญักบับทลงโทษนีม้ากถึงขัน้แขวนคอผู้กระทําความผิด 0

1 สว่นบทลงโทษอ่ืน ๆ            

ก็มีความรุนแรงมาก ไมเ่ว้นแม้แต่การกระทําผิดในชีวิตประจําวนั แต่ถึงแม้ว่าสิงคโปร์จะมีบทลงโทษท่ีเด็ดขาด

และรุนแรงจนดเูกือบ ๆ จะเรียกได้วา่ไมศ่ิวิไลท์เทา่ใดนกั จนทําให้เป็นท่ีจบัตามองขององค์กรนิรโทษกรรมสากล

และองค์กรระดับนานาชาติอ่ืน ๆ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศเดียว                  

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ และมีฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินมัง่คัง่ท่ีสดุประเทศหนึ่งในโลก ผู้วิจัยจึงได้            

ตัง้ข้อสงัเกตในความเช่ือมโยงของสองสิง่ท่ีตรงกนัข้ามกนันีว้า่มีสว่นสง่เสริมหรือขดัขวางกนัอยา่งไร 

 เมื่อประกาศเอกราชและแยกตัวออกมาจากมาเลเซียในปี 1965 สิงคโปร์ในขณะนัน้ปราศจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่ จึงเร่ิมพัฒนาจาก “การลงทุน” ด้านการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย์” รัฐบาลลงทุนจ้างผู้ เ ช่ียวชาญและอาจารย์ชัน้นําจากทั่วโลกมาสอนนักศึกษา                        

ในมหาวิทยาลยั  เพ่ือให้เกิดการพฒันาทรัพยากรบคุคลอยา่งเต็มท่ีโดยหวงัวา่เมื่อสาํเร็จการศกึษาแล้วสามารถ

ไปทํางานได้ทั่วโลก กลายเป็นว่านโยบายดังกล่าวมีประสิทธิผลมาก สถาบันระหว่างประเทศต่างพากัน              

จดัอนัดบัให้ “กําลงัคน” ของสิงคโปร์มีผลิตภาพ (Productivity) เทียบเท่ากบัคนในสหรัฐและประเทศพฒันา              

อ่ืน ๆ และมีบางสาํนกัยกยอ่งให้เป็นกลุม่คนท่ีดีท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึง่ของโลกด้วยซํา้ 1

2 

                                                           
 1 โปรดอ่านรายละเอียดเร่ืองนีใ้น เพลต ทอม, จบัเข่าคยุลีกวนยิว, แปลโดย สรุนันท์เวชชาชีวะ; และนงนชุสิงหเดชะ 

(กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์มติชน, 2555). 

 2 Carl A. Trocki, Singapore Wealth power and the culture of control (New York: Routledge, 2006),  p.157-

159. 
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  สงิคโปร์เน้นหนกัในเร่ืองของความสามคัคีและความเสมอภาคมีปฏิบตัิกบัคนทกุชาติ  อย่างเท่าเทียม

กัน ในเร่ืองของการศึกษาใช้หลายภาษา ในทางกฎหมายปฏิรูปสหภาพแรงงาน อีกทัง้ในด้านสวัสดิการ            

ของประชาชน เช่น การขยายบริการด้านการแพทย์และสขุอนามยัการสร้างโรงเรียนสร้างอาคารสงเคราะห์ท่ี

ทนัสมยัขึน้มาแทนสลมั เป็นต้น 2

3 จากข้อมูลท่ีได้กล่าวมาข้างต้นทําให้เห็นว่าสถาบนัต่าง ๆ ท่ีถูกสร้างหรือ

พฒันาขึน้ในสิงคโปร์ในระหว่างการสร้างชาตินัน้ล้วนเป็น “สถาบันแห่งการจํากัด” ทัง้สิน้ 3

4 ซึ่งการกําเนิด          

ของสถาบนัเหลา่นีเ้ร่ิมขึน้มาจากระบบการจดัการเรือนจําในยโุรปภาคพืน้ทวีปและเมื่อเกิดการลา่อาณานิคม

สถาบันต่าง ๆ เหล่านีจ้ึงได้ถูกเผยแพร่เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงสิงคโปร์ท่ีเป็นอาณานิคม          

ขององักฤษด้วยเช่นกนั 

 จึงสนันิษฐานวา่ การท่ีสงิคโปร์สามารถพฒันาประชากรให้มีศกัยภาพเทียบเทา่ประเทศท่ีมีขนาดใหญ่

กว่าหลายเท่าในระดับโลกได้ มาจากการเร่ิมพัฒนาระบบเรือนจําและระบบกฎหมายอาญา โดยเรือนจํา             

ในสงิคโปร์นัน้ มีความแตกต่างจากระบบเรือนจําของยโุรปอยู่พอสมควร เช่น การสร้างเรือนจําความมัน่คงสงู 

(Maximum Security Prison) โดยลกัษณะของเรือนจําความมัน่คงสงูสดุคือ เมื่อเดินเข้าไปจะมองไม่เห็น

ผู้ ต้องขงัจะเห็นแต่อาคารและรัว้ตาข่ายเท่านัน้ ผู้ ต้องขงัจะถูกควบคมุจํากัดให้อยู่ในตวัอาคารและเขตสนาม     

เลก็ ๆ ในแตล่ะแดนยอ่ย ๆ กิจกรรมภารกิจหลกัของเรือนจํามัน่คงสงูสดุคือ การควบคมุ ดงันัน้ในเรือนจําสงูสดุ

ไม่มีการฝึกวิชาชีพหรือการทํางานผู้ ต้องขังในโรงงาน ทําให้ไม่มีสถานท่ีท่ีจะซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามและ               

ไม่มีรถยนต์บรรทกุวตัถดุิบไปฝึกวิชาชีพและขนผลิตภณัฑ์สําเร็จรูปออกมา ในขณะเดียวกนัผู้ ต้องขงัก็จะไม่มี

โอกาสมาพบปะกันตามโรงงานต่าง ๆ 4

5 ซึ่งการใช้ระบบขังเดี่ยวในยุโรปนัน้ใช้ไม่ได้ผลและถูกยกเลิกไป                 

ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 รวมถึงการลงโทษท่ีรุนแรงตา่ง ๆ ระบบเรือนจําสมยัใหม่ของยโุรปมุ่งเน้นการพฒันา

ระเบียบวินัยของผู้ ต้องขังเพ่ือให้สามารถกลบัมาเป็นพลเมืองปกติได้อีกครัง้รวมถึงมีการบังคับใช้แรงงาน               

แทนการประหารชีวิต5

6 

                                                           
 3 ดรูายละเอียดใน  เอน.เจ.ไรอนั, การสร้างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์, แปลโดย ประกายทอง สิริสขุ, ม.ร.ว. (กรุงเทพฯ: 

มลูนิธิโครงการตําราสงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์, 2526). 

 4 see Norbert Finzsch and Robert Jutte, Institutions of confinement : hospitals, asylums, and prisons in 

Western Europe and North America (Washington, D.C.: German Historical Institute, 1996). 

 5 นทัธีจิตสวา่ง, “เรือนจําความมัน่คงสงูสดุ (Supermax Prison),” เข้าถึงได้จาก 

https://www.gotoknow.org/posts/479797 (30 มกราคม 2558). 

 6 see Norbert Finzsch and Robert Jutte, Institutions of confinement : hospitals, asylums, and prisons in 

Western Europe and North America. 

https://www.gotoknow.org/posts/479797
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 เพราะเหตใุดระบบเรือนจําของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นอาณานิคมขององักฤษมายาวนาน จึงได้มีการจดัการ

กับระบบกฎหมายอาญาและระบบเรือนจําท่ีแตกต่างกับเจ้าอาณานิคม วิสัยทัศน์ของรัฐบาลในตอนนัน้            

เป็นอย่างไร และเพราะเหตุใดสิงคโปร์จึงสามารถใช้ระบบการลงโทษท่ีใช้ไม่ได้ผลในยุโรปในการพัฒนา           

ระบบราชทณัฑ์ได้จนสําเร็จ และการจดัการเช่นนีทํ้าให้ประชาชนสิงคโปร์รู้สึกอย่างไร มีการพยายามต่อต้าน          

ขดัขืนหรือไมด้่วยข้อสงัเกตข้างต้นนีเ้องเป็นท่ีมาของการศกึษาในครัง้นี ้

สิงคโปร์ภายหลังการแยกตัวออกจากสหพันธรัฐมาเลเซีย 

ภายหลงัการรวมตวักบัสหพนัธ์ฯ ในปี 1963 ได้เพียงแค่ 2 ปีสิงคโปร์ก็ต้องถกูบีบให้ประกาศเอกราช

เน่ืองจากความขดัแย้งเพราะปัญหาทางเชือ้ชาติและการถกูกีดกนัตอ่คนท่ีมีเชือ้สายท่ีไม่ใช่มาเลย์โดยในวนัท่ี 9 

พฤษภาคม 1965 พรรคกิจประชาชนนําโดยนาย ลี กวน ยิว ได้ร่วมมือกบัพรรคอ่ืน ๆ อีก 4 พรรคในมาเลเซีย

เรียกร้องต่อรัฐบาลกลางให้ชาวมาเลเซียเน้นความสามัคคี ความเท่าเทียมกันของทุกเชือ้ชาติในมาเลเซีย        

แต่ข้อเสนอนัน้รัฐบาลไม่สามารถทําได้ ตนกู อับดุล เราะห์มาน จึงได้เสนอทางออกโดยการแยกประเทศ               

ออกจากกนั 

 ในตอนนัน้มีไม่น้อยท่ีคิดว่าสิงคโปร์คงไปไม่รอด 6

7 สิงคโปร์ต้องเจอกบับททดสอบอย่างหนกัในการเป็น

ประเทศเลก็ ๆ ท่ีเต็มไปด้วยชาวจีน ถกูขนาบข้างด้วยสองประเทศอิสลามท่ีใหญ่กวา่หลายเทา่ตวัอยา่งมาเลเซีย

และอินโดนีเซีย อีกทัง้ในปี 1968 ประเทศสิงคโปร์ก็ต้องเผชิญกบัความกระทบกระเทือนทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ

และความมั่นคงเน่ืองจากอังกฤษจําต้องตัดทอนรายจ่ายลงจึงได้ประกาศถอนทหารออกจากสิงคโปร์                  

โดยวางเป้าท่ีจะถอนออกไปในปี 1971 ทําให้รัฐบาลสิงคโปร์นําโดยนาย ลี กวน ยิว นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้

ต้องพฒันาทัง้เศรษฐกิจและความมัน่คงอยา่งเร่งดว่น 7

8 

 ภายหลงัการประกาศถอนทหารขององักฤษ ลี กวน ยิว จึงใช้โอกาสนีจ้ัดให้มีการเลือกตัง้ทัว่ไปขึน้

เพ่ือท่ีจะได้เป็นหวัข้อรณรงค์เพ่ือจดัการกบัปัญหาท่ีจะมีขึน้เมื่อองักฤษถอนตวัออกไป และตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา

จึงเป็นจุดเร่ิมต้นของชัยชนะตลอดกาลของพรรคกิจประชาชน สิงคโปร์ภายใต้ การบริหารของ ลี กวน ยิว             

เกิดความเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมากมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว  ซึ่งอาจเป็นเพราะ                  

เกิดบรรยากาศท่ีสงบในภาคแรงงาน กฎหมายของ ลี กวน ยิว ขจดัการประท้วงได้อย่างเด็ดขาดในปี 1969              

                                                           
 7 พิเชียร ครุะทอง, ลีกวนยิวสิงห์ผยองแหง่เอเชีย (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์มติชน, 2537), หน้า 30-31. 

 8 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 32. 
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 ไมม่ีการประท้วงแรงงานเลยสกัครัง้8

9 หลงัจากนัน้พรรคกิจประชาชนของ ล ีกวน ยิว ก็คว้าชยัชนะติดต่อมาอีก 3 

สมยัคือในการเลอืกตัง้ทัว่ไปปี 1972 1976 และ 1980 จนถกูคอ่นแคะวา่เป็นเผด็จการโดยรัฐสภา9

10 

 แนน่อนวา่รัฐบาล ล ีกวน ยิว ไมใ่ช่เผด็จการรัฐสภา เพราะรัฐบาลพรรคกิจประชาชนได้รับการเลือกตัง้

อย่างเป็นประชาธิปไตย มิใช่รัฐบาลท่ีมาจากการรัฐประหารหรือพยายามชักใยให้รัฐบาลอ่ืน ๆ มาเป็น           

รัฐบาลผสมเพ่ือเป็นรัฐบาลแหง่ชาติแตอ่ยา่งใด ความสําเร็จของรัฐบาลพรรคกิจประชาชนนัน้ ผู้วิจยัเล็งเห็นว่า

ส่วนหนึ่งมาจากความสามารถและประสิทธิภาพในการบริหารพรรค ทัง้ความมือสะอาดของสมาชิกและ            

ความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสิงคโปร์ไปข้างหน้า มีการวางแผนพฒันาระบบการศึกษาและเศรษฐกิจอย่างจริงจัง

ในช่วงปีแรกหลงัแยกตวัออกจากสหพนัธ์ฯ 59% ของงบประมาณประจําปีถกูใช้จ่ายไปกบัการศึกษาชัน้ประถม 

27%  กบัการศึกษาขัน้มธัยมและ 14% สําหรับการศึกษาขัน้อุดมศึกษาจดัหลกัสตูรการศึกษาในระยะแรก   

เน้นการเพ่ิมปริมาณของคนท่ีเข้าสูร่ะบบการศกึษาให้ได้มากท่ีสดุเพ่ือประชากรทกุคนจะได้รับการพฒันาให้เป็น

แรงงานฝีมือ ซึ่งมีความสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะระหว่างช่วงทศวรรษ                   

1960-1970 ท่ีสิงคโปร์เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยยุทธศาสตร์การผลิตเพ่ือทดแทนการนําเข้า                     

(Import Substitution Industry: ISI) และภายหลงัเปลี่ยนมาเป็นยุทธศาสตร์การผลิตเพ่ือส่งออก               

(Export Oriented Industry: EOI)11 กบัอีกสว่นหนึ่งคือการสร้างบรรยากาศทางการเมืองท่ีไม่สง่เสริมให้พรรค

การเมืองฝ่ายค้านสามารถต่อกรกับรัฐบาลได้เลยนัน่เองโดยวิธีการของพรรคกิจประชาชน  ก็คือการบงัคบัใช้

กฎหมายความมัน่คงภายใน 

การบังคับใช้กฎหมายความม่ันคงภายใน 

กฎหมายความมัน่คงภายใน (The Internal Security Act : ISA) เป็นกฎหมายท่ีให้อํานาจบริหาร            

ท่ีจะบังคับใช้เพ่ือป้องกันและปราบปรามการใช้ความรุนแรงต่อบุคคลและทรัพย์สินหรือกระทําการใด ๆ                 

เพ่ือรักษาความปลอดภยัภายในของประเทศสิงคโปร์ โดยรัฐบาลสามารถจับกุมหรือลงโทษผู้ ท่ีต้องสงสยัว่า              

บอ่นทําลายความมัน่คงได้โดยไมต้่องสอบสวนก่อน โดยกฎหมายฉบบัปัจจบุนัเป็นกฎหมายความมัน่คงภายใน

ท่ีร่างขึน้โดยรัฐสภาของประเทศมาเลเซียฉบบัท่ี 18 ของปี 1960 และถูกนํามาใช้ในสิงคโปร์ตัง้แต่วนัท่ี             

                                                           
 9 Singapore Government, “Employment Act (Chapter 91),” available from http://statutes.agc.gov.sg (March 

21, 2015). 

 10 พิเชียร ครุะทอง, ลีกวนยิวสิงห์ผยองแหง่เอเชีย, หน้า 36. 

 11 สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์, “พินิจการศึกษาไทย: สะท้อนผ่านเลนส์การสร้างชาติและการสร้างคนของสิงคโปร์,” Siam 

Intelligence, เข้าถึงได้จาก http://www.siamintelligence.com/analysis-thai-education-system-from-singapore-nation-

building/ (8 กมุภาพนัธ์ 2558). 

http://www.siamintelligence.com/analysis-
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16 กันยายน 1963 เมื่อตอนท่ีประเทศสิงคโปร์รวมกันสหพนัธรัฐมาเลเซีย 1 1

12 และสิงคโปร์ได้นํามาบงัคบั             

ในประเทศภายหลงัได้รับเอกราชไปแล้ว  

 เมื่อก้าวขึน้สู่อํานาจแล้วกฎหมายความมั่นคงภายในถูก ลี กวน ยิว นํามาใช้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ            

ในการกําราบสิง่ท่ีจะเป็นอปุสรรคในการบริหารประเทศตามแนวทางของตน และทําให้ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์

รัฐบาลได้อย่างไม่เต็มปากนกั เพราะกลวัว่าจะถกูกฎหมายความมัน่คงเลน่งานเอาได้ ในการเลือกตัง้ปี 1972        

มีผู้ สมัครฝ่ายค้าน 2 คนถูกตัดสินจําคุก 6 เดือน เพราะหาเสียงเลยเถิดเกินไป คนหนึ่งหาเสียงปลุกม็อบ            

ถึงกบัเรียกร้องให้ประชาชนลอบสงัหารผู้ นําสิงคโปร์นาย ลี กวน ยิว เสีย สว่นอีกคนหนึ่งติดคกุเพราะหาเสียง

เพลินไปพูดพาดพิงกล่าวหาว่านาย ลี กวน ยิว เป็นอนัธพาลใหญ่หมายเลขหนึ่งของสิงคโปร์ และนอกจาก

รัฐบาลพรรคกิจประชาชนจะเอากฎหมายฉบบันีม้าใช้ประโยชน์ป้องกันมิให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเลยเถิด     

เสีย ๆ หาย ๆ แล้ว กฎหมายนีย้ังให้อํานาจแก่รัฐบาล ลี กวน ยิว ในการตรวจสอบบัญชีรายจ่ายของ                  

พรรคการเมืองต่าง ๆ ได้อีกด้วย ทําให้รัฐบาลได้รู้แหล่งท่ีมาของรายได้เงินสนบัสนุนพรรคการเมืองฝ่ายค้าน              

ทําให้พรรคการเมืองฝ่ายค้านประสบกับความลําบากในการหาเงินมาสนบัสนุนพรรคเพราะอาจถูกทางการ          

เล่นงานได้ จึงไม่น่าแปลกใจท่ีจะพบว่ามีนักโทษการเมืองมากมาย จากความพยายามกําจัดคู่แข่งของ               

ล ีกวน ยิว เพ่ือการเถลงิอํานาจตลอดกาลของเขา 12

13 

เผดจ็การรัฐสภา การปกครองด้วยความกลัว 

 หากจะกลา่วถึงการปกครองด้วยความกลวั สิง่ท่ีเห็นชดัท่ีสดุก็คงหนีไมพ้่นกฎหมายอาญาและบทลงโทษ

ท่ีเด็ดขาดของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นท่ีทราบกนัดีอยู่แล้วว่าทัง้โลกจบัตามองกฎหมายนีข้องสิงคโปร์อยู่ ซึ่งแน่นอนว่า

ไมไ่ด้ให้ความสาํคญัในด้านบวก เน่ืองจากกฎหมายของสิงคโปร์มีความละเอียดและเข้มงวดมากดงัท่ีได้กลา่ว

ไปข้างต้น ทําให้นักท่องเท่ียวท่ีเข้าไปในสิงคโปร์ต้องระมัดระวังตัวมากเป็นพิเศษ เพราะสิงคโปร์ถือว่า

นกัท่องเท่ียวก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นของการลงโทษต่อการกระทําผิดกฎหมายในสิงคโปร์ ตวัอย่างท่ีโด่งดงัท่ีสดุเห็น     

จะหนีไม่พ้นกรณีของนาย ไมเคิล เฟย์ ในปี 1994 ท่ีถกูพิพากษาให้โบย 6 ครัง้ โทษฐานลกัขโมยป้ายบอกทาง

แถมพ่นสีสเปรย์บนรถยนต์หลายคนั บางคนัมีรอยขีดข่วนและมีการปล่อยลมยาง จากการขอของรัฐบาล            

สหรัฐสมยั บิล คลินตนั ศาลลดโทษให้เหลือโดนโบย 4 ครัง้ 1 3

14 หลายฝ่ายในสหรัฐฯออกมาวิพากษ์สิงคโปร์              

อยา่งรุนแรง รัฐบาลสงิคโปร์อธิบายวา่ถ้าเป็นคนสงิคโปร์ทําผิดแบบนี ้ก็ต้องรับโทษแบบเดียวกนั 

                                                           
 12 Singapore Government, “Internal Security Act(Chapter 143),” Singapore Statutes Online, available from 

http://statutes.agc.gov.sg (March 21, 2015). 
13 พิเชียร ครุะทอง, ลีกวนยิวสิงห์ผยองแหง่เอเชีย, หน้า 63-64. 

 14 The NewYork Times, “U.S. Student Tells of Pain Of His Caning In Singapore,” available from 

http://www.nytimes.com/ (March 22, 2015). 

http://statutes.agc.gov.sg/
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 รากฐานของระบบกฎหมายสิงคโปร์นัน้ก็เหมือนกับประเทศอ่ืน ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ      

ไมใ่ช่ระบบดัง้เดิมท่ีมีอยู่ก่อนแล้ว แต่เป็นระบบท่ีถกูสร้างขึน้ในยคุท่ีอาณานิคมเข้ามา ระบบกฎหมายสิงคโปร์

ถกูสร้างและพฒันาขึน้มาจากเจ้าอาณานิคมซึ่งก็คือองักฤษนัน่เอง 1 4

15 สิงคโปร์เร่ิมปรากฏว่ามีการใช้ประมวล

กฎหมายมาตัง้แตปี่ 1826 โดยผู้ตดัสนิคดีความจะเป็นเจ้าหน้าท่ีจากอินเดีย ตอ่มาเร่ิมมีการตัง้ศาลสงูสดุขึน้มา

เพ่ือใช้ตดัสินคดีโดยตรงในปี 1934 และสองปีต่อมา ในปี 1936 ก็ได้สร้างเรือนจําชางฮีขึน้เพ่ือรองรับนกัโทษ

ท้องถ่ินท่ีกระทําความผิดตามกฎหมายของสิงคโปร์ และระบบกฎหมายก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงและ              

พฒันาเร่ือยมาจนกระทัง่ปัจจบุนั15

16 

 สําหรับกฎหมายอาญาท่ีสิงคโปร์ดําเนินการอยู่ในปัจจุบนันีเ้ป็นกฎหมายท่ีถูกองักฤษปฏิรูปมาเพ่ือ

เป็นกฎหมายหลกัของสหพนัธรัฐมลายใูนปี 1963 ซึ่งต่อมาสิงคโปร์ได้แยกตวัออกมาเป็นสาธารณรัฐสิงคโปร์ 

และกฎหมายอาญาของสิงคโปร์นัน้แยกขาดออกจากกันอย่างชัดเจน แต่ทัง้สองประเทศก็ยังยึดโยง                 

เอาร่างกฎหมายท่ีองักฤษได้ร่างไว้ก่อนหน้าเป็นสําคญั ในปัจจุบนัมาเลเซียได้ยกเลิกกฎหมายบางข้อท่ีเห็นว่า

รุนแรงหรือละเมิดสิทธิมนษุยชนเกินไป เช่น กฎหมายรักษาความมัน่คงภายใน และกฎหมายป้องกนัการปลกุ

ระดมให้เกิดความไมส่งบ ในขณะท่ีสงิคโปร์ยงัคงใช้กฎหมายทัง้สองอยู1่6 17 

บทลงโทษทางอาญาของสิงคโปร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทหลกั ๆ ด้วยกนั ซึ่งสามารถแจก

แจงได้ดงันี ้17

18 

1. การกระทําผิดท่ีมีโทษประหารชีวิต ได้แก่ การค้ายาเสพติด และ การฆาตกรรม 

2. การกระทําผิดเก่ียวกบัการลกัลอบเข้าเมือง ลกัลอบทํางาน 

3. การกระทําผิดเก่ียวกบัการติดสนิบนเจ้าหน้าท่ี 

4. การกระทําผิดเก่ียวกบัการก่อจลาจลหรือชมุนมุประท้วง 

5. การกระทําผิดทัว่ไปในชีวิตประจําวนั เช่น ไม่ทิง้ขยะในถงัขยะ ปัสสาวะในท่ีสาธารณะ ข้ามถนน

ในท่ีห้ามข้าม ซือ้หรือขายบหุร่ีหนีภาษี เป็นต้น 

 นอกเหนือจากบทลงโทษดงักลา่วข้างต้นแล้ว ยงัมีบทลงโทษในคดีอาญาท่ีไม่ค่อยพบเห็นในประเทศ

อ่ืน ๆ เช่น กฎหมายบงัคบัให้คูส่มรสต้องใช้ชีวติอยูด้่วยกนัเยีย่งสามีภรรยาเป็นเวลาอยา่งน้อย 7 ปี18

19 ทัง้นีเ้พราะ

                                                           
 15 see G.W. Eartholomew, The Singapore Legal System (Singapore: Society in Transition, 1976). 

 16 Conference on legal development in Asean Countries part V : Singapore. (n.p., n.d..), 2(B). 

 17 Chan Wing Cheong, Neil Morgan and Stanley Yeo, Criminal Law in Malaysia and Singapore (Singapore: 

LexisNexis, 2011), p.5-6. 

 18 see Koh, Kheng Lian. Criminal law, (Singapore: Malaya Law Review, Faculty of Law, University of 

Singapore, 1977). 

 19 Ibid., 72. 
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อตัราการแต่งงานและการคลอดบตุรของสิงคโปร์ค่อนข้างตํ่า เน่ืองจากประชาชนไม่นิยมแต่งงานเพราะคิดว่า

การแต่งงานเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่าย และทําให้ไม่มีเวลา ในการทํางาน รัฐบาลจึงต้องแก้ไขด้วยการ           

ออกกฎหมายนีข้ึน้มา ทําให้สามารถมองเห็นได้ว่ากฎหมายอาญาของสิงคโปร์นัน้มีความละเอียดและจําเพาะ

เจาะจงมากกว่ากฎหมายของหลายประเทศทัว่โลก หรือแม้แต่ในองักฤษท่ีเป็นต้นแบบของกฎหมายอาญา

สงิคโปร์เอง เน่ืองจากรัฐบาล มีความสามารถท่ีจะเข้าไปควบคมุประชาชนในระดบัปัจเจก ใช้กฎหมายปกครอง

ประชาชนให้ตกอยูภ่ายใต้ความกลวัท่ีจะกระทําผิด เป็นบ๊ิกบราเธอร์ท่ีคอยจบัตามองผู้คนอยูเ่สมอ 

ควบคุมคุก เท่ากับ ควบคุมคน 

กระบวนการยุติธรรมของสิงคโปร์ในช่วงหลงัได้รับเอกราชเป็นไปด้วยความเข้มงวดและเด็ดขาด                    

มีขัน้ตอนท่ีชดัเจนและโปร่งใส หากมีผู้กระทําความผิดขึน้ในสิงคโปร์ ก็จะดําเนินกระบวนการไปตามขัน้ตอน 

ยกเว้นก็แตผู่้ ท่ีกระทําผิดกฎหมายความมัน่คงภายในเทา่นัน้ 

 เมื่อตํารวจจบักมุผู้กระทําความผิด ตัง้ข้อหาและผา่นกระบวนการฟ้องร้องคดีโดยอยัการ กระทัง่ได้รับ

การตดัสินโทษโดยศาลแล้ว ผู้กระทําความผิดท่ีต้องโทษจําคกุจะถกูส่งต่อมาท่ีเรือนจํา โดยแต่ละเรือนจํานัน้          

จะถกูแบง่ออกเป็นสามระดบัด้วยกนั ได้แก่ เรือนจําความมัน่คงสงู (maximum security prison) เรือนจําความ

มัน่คงระดบักลาง (medium security prison) และเรือนจําความมัน่คงระดบัตํ่า (minimum security prison) 

โดยจะแบ่งตามลกัษณะโครงสร้างอาคารของแต่ละเรือนจํา และประเภทของผู้ ต้องขงัท่ีถูกสง่เข้าไป นกัโทษ              

ในคดีอกุฉกรรจ์ เช่น คดีค้ายาเสพติด หรือคดีฆาตกรรม จะถกูสง่เข้าไปอยู่ในเรือนจําความมัน่คงสงู เพ่ือจําคกุ        

เป็นระยะเวลานาน จําคกุตลอดชีวิต หรือรอการประหาร 19

20 

 อยา่งไรก็ตาม มีการเปลีย่นแปลงเกิดขึน้ในวงการราชทณัฑ์ในหลายประเทศรวมทัง้ในสงิคโปร์เองด้วย 

โดยเฉพาะการเปลีย่นแปลงในลกัษณะทางประชากรของผู้ ต้องขงัท่ีมีลกัษณะร้ายกาจและทํางานเป็นเครือข่าย

มีอิทธิพลมากขึน้ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการคุ้มครองสิทธิของผู้ ต้องขงัท่ีมีมากขึน้ ทําให้หลาย

ประเทศประสบกบัปัญหาในการควบคมุผู้ ต้องขงัดงักลา่วโดยพบว่ากําแพงเรือนจําและวิธีการควบคมุแบบเดิม

ไมส่ามารถใช้ในการควบคมุผู้ ต้องขงัดงักลา่วได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว และหนัไปรับมือกบัการเปลี่ยนแปลง

ดงักลา่ว โดยการสร้างเรือนจําอีกประเภทหนึ่งท่ีมีระดบัความมัน่คงสงูกว่าเรือนจํามัน่คงสงู คือ เรือนจํามัน่คง

สงูสดุ (Supermaximum Security Prison) เรียกสัน้ ๆ วา่ 'Supermax Prison’ 

ลกัษณะของเรือนจําความมัน่คงสงูสดุนัน้ เมื่อเข้าไปในเรือนจํามัน่คงสงูสดุจะมองไม่เห็นผู้ ต้องขงั               

จะเห็นแต่อาคารและรัว้ตาข่ายเท่านัน้ ผู้ ต้องขงัจะถูกควบคุมจํากัดให้อยู่ในตวัอาคารและเขตสนามเล็ก ๆ         

                                                           
 20 Chase Riveland, “Supermax Prison : Overview and General Consideration,” available from 

http://static.nicic.gov/Library/014937.PDF, (March 24, 2015). 

http://static.nicic.gov/Library/014937.PDF
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คกุ กบั การลงทณัฑ์ : ยทุธวิธีของ ล ีกวน ยิว ตอ่การสร้างชาติสงิคโปร์  

 ในแต่ละแดนย่อย ๆ กิจกรรมภารกิจหลกัของเรือนจํามัน่คงสงูสดุ คือการควบคมุ ดงันัน้ ในเรือนจําจะไม่ม ี         

การฝึกวิชาชีพหรือการทํางานผู้ ต้องขงัในโรงงาน ภารกิจด้านอ่ืน ๆ ท่ีเคยมีอยู่ในเรือนจําทัว่ไปก็ลดน้อยลงไม่ว่า

จะเป็นการจดัการศกึษา การอบรมด้านตา่ง ๆ หรือกิจกรรมท่ีทําให้ผู้ ต้องขงัได้มีโอกาสรวมตวักนัหรือพบปะกนั

ระหว่างแดน โดยกิจกรรมของผู้ ต้องขังส่วนใหญ่จะเป็นการอ่านเขียนหนังสือในห้อง หรือออกกําลงักาย         

เล็ก ๆ กบัโต๊ะปิงปอง หมากรุก หมากฮอส และวิ่งเลน่ภายในสนามแดนย่อย เป็นการทํากิจกรรมในแต่ละวนั            

แตล่ะสปัดาห์เบ็ดเสร็จในแดนยอ่ยโดยไมม่ีโอกาสได้ออกมานอกแดน แม้แตก่ารพบแพทย์หรือพยาบาลก็จะพบ

ภายในอาคารรวมติดกบัแดนย่อยโดยไม่มีโอกาสพบปะกบัผู้ ต้องขงัแดนอ่ืน แต่ในบางประเทศเรือนจํามัน่คง

สงูสดุจะใช้ระบบขงัเดี่ยวอย่างสิน้เชิงโดยผู้ ต้องขงัจะมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นภายในห้องครบ 

เพราะจะต้องถกูควบคมุอยู่ในห้องตลอด 23 – 24 ชัว่โมง ในบางโอกาสอาจออกมารับแสงแดดในแดนย่อย             

ข้าง ๆ ท่ีมีอยูเ่ลก็น้อยสาํหรับคน ๆ เดียวเทา่นัน้20

21 

การสร้างเรือนจําความมัน่คงสงูสดุในสิงคโปร์นัน้ นบัเป็นก้าวแรกของการปฏิรูปเรือนจําท่ีเกิดขึน้เพ่ือ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ ทัง้จํานวนนักโทษท่ีเพ่ิมขึน้จนก่อให้เกิดปัญหานักโทษล้นคุก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง            

ในทศวรรษท่ี 1990 ซึ่งมีจํานวนนกัโทษสงู ถึง 16,000 คน และเพ่ิมสงูสดุในปี 2003 ด้วยจํานวนนกัโทษถึง 

18,000 คน และทําให้ประเทศสงิคโปร์เป็นประเทศหนึง่ซึง่มีสดัสว่นนกัโทษตอ่เจ้าหน้าท่ีมากท่ีสดุในโลกอีกด้วย 

นอกจากนี ้ ข้อจํากัดด้านโครงสร้างพืน้ฐานของเรือนจําซึ่งส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมาอย่างยาวนานตัง้แต ่      

ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษทัง้ยงัไม่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่นจํานวนนกัโทษ พฤติกรรม               

ของนกัโทษ และฐานความผิดของนกัโทษ เป็นต้น2 1

22 นอกจากเรือนจําชางฮีจะเป็นเรือนจําความมัน่คงสงูสดุ            

ของสิงคโปร์แล้ว เรือนจําในเครือชางฮีท่ีเพ่ิงแล้วเสร็จในปี 1994 คือเรือนจําหญิงและศนูย์ฟืน้ฟูและบําบดั           

ยาเสพติดชางฮีก็เป็นอีกหนึ่งเรือนจําความมัน่คงสงูสดุของสิงคโปร์เช่นกัน ซึ่งก่อนหน้าท่ีจะมีการปฏิรูปนัน้

คณุภาพชีวิตของผู้ ต้องขงันัน้ไม่ได้ดีเท่าท่ีควร เจ้าหน้าท่ีในเรือนจําดแูลผู้ ต้องขงัไม่ทัว่ถึง ทําให้นกัโทษทะเลาะ

วิวาทกนัเอง ผู้คมุเองไมม่ีความใสใ่จในการห้ามปรามผู้ ต้องขงั งานเจ้าหน้าท่ีราชทณัฑ์ได้เงินเดือนท่ีคอ่นข้างตํ่า 

ทําให้เป็นอาชีพท่ีไม่ได้รับความนิยม สิงคโปร์จึงถกูจดัให้เป็นประเทศท่ีมีอตัราเจ้าท่ีต่อนกัโทษมากท่ีประเทศ

หนึง่ในโลก 

เรือนจําสิงคโปร์ในช่วงก่อนการปฏิรูปนัน้จะปรากฏให้เห็นสิ่งท่ีคนสิงคโปร์ทัว่ไปเรียกกนัว่า “ยุคมืด” 

ภาพในห้องขงันัน้มีแตก่ารทะเลาะววิาทภายในห้องขงั นกัโทษท่ีอยูม่านานรังแกนกัโทษท่ีเข้ามาใหม ่คนเข้มแข็ง

กดขี่คนออ่นแอกวา่ อาหารของนกัโทษท่ีออ่นแอจะต้องตกเป็นของนกัเลงโตภายในเรือนจํา มีการลกัลอบนําเข้า

                                                           
 21 Ibid. 

 22 ฝันหยก บุญสวยขวัญ, “ระบบราชทัณฑ์สิงคโปร์”, Royal Thai Embassy Singapore, เข้าถึงได้จาก

http://www.thaiembassy.sg/sites/default/files/Singapore%20Prison%20Service.pdf (1 เมษายน 2558). 

http://www.thaiembassy.sg/sites/default/files/Singapore%20Prison%20Service.pdf
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

และซือ้ขายบหุร่ีภายในเรือนจํา ต้องอาบและดื่มนํา้จากชกัโครก เน่ืองจากนํา้ในการอปุโภคบริโภคไม่เพียงพอ 

ใช้แปรงสีฟันของตนเองในการทําความสะอาดบริเวณโถส้วม นกัโทษท่ีเป็นเกย์หรือเลสเบีย้นพยายามข่มขืน

นกัโทษท่ีตนต้องตา เจ้าหน้าท่ีเอาเปรียบและกลัน่แกล้งนกัโทษเน่ืองจากสายตาของรัฐไม่ทัว่ถึง นกัโทษมีความ

พยายามจะฆา่ตวัตาย เป็นต้น22

23 

จากลกัษณะของระบบเรือนจําความมัน่คงสงูสดุท่ีได้กลา่วไปข้างต้น ทําให้ผู้วิจยัสามารถตัง้ข้อสงัเกต

ถึงสิง่ท่ีสะท้อนออกมาจากระบบการปกครองของสงิคโปร์ ว่ามีความคล้ายคลงึกบัการจดัระบบเรือนจําอยู่มาก

ทีเดียว โดยเฉพาะการทําให้ประชาชนรู้สึกว่าไม่สามารถหลบซ่อนจากสายตาของรัฐได้ ทําให้รู้สึกโดดเดี่ยว 

ควบคุมทุก ๆ การกระทํา มีการแบ่งแยกคนในระดับปัจเจกให้อยู่ในสถาบันอันเป็นตําแหน่งแห่งท่ีของตน              

อยา่งชดัเจน ไม่เว้นแม้กระทัง่การควบคมุท่ีอยู่อาศยั (นโยบายการเคหะแห่งชาติ) การออกกฎหมายท่ีเข้มงวด

และควบคุมถึงระดับครัวเรือน บทลงโทษท่ีรุนแรง  อีกทัง้ในเร่ืองของสิทธิทางการแสดงความคิดเห็น             

ด้านการเมืองรัฐพยายามจะสร้างบรรยากาศทางการเมืองท่ีไม่เอือ้ให้ฝ่ายค้านเติบโต ทัง้การขดัขวางด้านเงิน

สนบัสนุน และการเข้าไปควบคุมพืน้ท่ีสื่อ ด้วยอํานาจของกฎหมายรักษาความมัน่คงภายใน 2 3

24 และถึงแม้

สงิคโปร์จะบอกวา่ตวัเองเป็นประชาธิปไตย แตก่ารปกครองด้วยพรรคเพียงพรรคเดียวยาวนานตลอดตัง้แตไ่ด้รับ

เอกราชมาจนถึงปัจจบุนั และวิธีการในการยืนหยดัอยูใ่นอํานาจของพรรคกิจประชาชนนัน้จะถกูคอ่นแคะวา่เป็น

เผด็จการรัฐสภาก็คงไม่แปลก รัฐบาล ลี กวน ยิว แสดงให้เห็นถึงการใช้อํานาจควบคมุอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด

เข้าไปควบคมุร่างกายของผู้คน ทําให้ประชาชนชาวสิงคโปร์ใช้ชีวิตเหมือนกบัเป็นนกัโทษท่ีอาศยัอยู่ในเรือนจํา

ความมัน่คงสงูสดุขนาดใหญ่ ท่ีถกูเรียกวา่ประเทศสงิคโปร์ 

สาเหตุของการปฏิรูปเรือนจาํ ช่วงปี 1999-2007 

เมื่อประชาชนรู้สึกตวัว่าถูกควบคุม พวกเขาไม่สามารถแสดงความคิดเห็นท่ีขดัต่อแนวคิดของรัฐ               

ไม่สามารถประท้วงหรือรวมกลุ่มเ พ่ือเคลื่อนไหวต่อต้านการกระทําบางประการท่ีเห็นว่ารัฐกระทํา                       

อย่างไม่เหมาะสมได้ โลกาภิวตัน์ทําให้ทัง้โลกเช่ือมถึงกันได้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เมื่อประชาชน             

ไม่สามารถรวมกลุม่กนัในความเป็นจริงได้ พวกเขาจึงได้เลือกใช้สื่อจากต่างชาติในการเรียกร้องให้ประชาชน

ชาวสิงคโปร์หันมาสนใจในสิ่งท่ีรัฐบาลกระทํารุนแรงต่อนักโทษและผู้ กระทําความผิดทางอาญาท่ีต้อง        

ได้รับโทษท่ีรุนแรงโดยไม่คํานึงถึงหลกัสิทธิมนษุยชน ทัง้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ และผ่านสื่อวิทยโุทรทศัน์

และพวกเขาก็จะใช้องค์กรระดบันานาชาตท่ีิได้รับขา่วสารนีใ้นการกดดนัให้รัฐบาลทําตามข้อเรียกของประชาชน

                                                           
 23 Inmate [pseud.], “My life experience in Changi Prison (Cluster B),” SGFORUMS, available from 

http://sgforums.com/forums/3545/topics/436375 (March 21, 2015). 

 24 Ibid.,137-138. 

http://sgforums.com/forums/3545/topics/436375
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 โดยองค์กรท่ีถกูดึงให้เข้ามามีสว่นร่วม เช่น องค์กรสิทธิมนษุยชนสากล องค์กรนิรโทษกรรมสากล องค์กร

เครือขา่ยตอ่ต้านโทษประหารแหง่เอเชียสมาคมเพ่ือการลดอนัตรายสากล เป็นต้น 

 มีประชาชนหลายกลุม่ทัง้ในและนอกประเทศท่ีเรียกร้องให้ยกเลิกโทษประหารชีวิตภายในสิงคโปร์ 

เพราะกฎหมายการแขวนคอนัน้ถกูใช้มาตัง้แต่ยงัเป็นอาณานิคมขององักฤษ แต่รัฐบาลก็ยงัยืนยนัท่ีจะคงไว้ซึ่ง

โทษประหารนี ้เน่ืองจากมีแนวคิดวา่การประหารชีวิตคือการป้องปรามการกระทําความผิดร้ายแรงท่ีได้ผลท่ีสดุ 

โดยประชาชนมีการออกแคมเปญ Singapore Anti-Death Penalty ขึน้เพ่ือเรียกร้องให้ประชาชนร่วมมือกัน

คดัค้านโทษประหารจากรัฐบาล 

 หรือแม้แตน่กัโทษการเมืองท่ีต้องหลบหนีออกนอกประเทศไปเน่ืองจากถกูกดดนัจากรัฐบาลในแง่ของ

จดุยืนทางการเมือง ทําให้หากไมห่ลบหนีออกนอกประเทศก็ต้องจบชีวิตลงท่ีเรือนจําพวกเขาเหลา่นีจ้ึงไปใช้ชีวิต

อยูท่ี่ตา่งแดน และเขียนหนงัสอืท่ีมีเนือ้หาโจมตีรัฐบาล ล ีกวน ยิว ทัง้ในเร่ืองการเมืองและการบงัคบัใช้กฎหมาย

ท่ีไมเ่หมาะสม เช่น นาย Francis Soew ท่ีหลบหนีไปอยูส่หรัฐอเมริกาหลงัจากท่ีถกูสัง่จําคกุด้วยกฎหมายรักษา

ความมัน่คงภายใน เขาได้เขียนหนงัสอื 3 เลม่ท่ีพดูถึงชีวิตภายในห้องขงั และชีวิตภายนอกห้องขงัท่ีให้ความรู้สกึ

เหมือนกบัอยู่ในคกุยิ่งกว่าช่ือเร่ือง To Catch a Tartar: A Dissident in Lee Kuan Yew's Prison และหนงัสือ

ของ Clement Mesenas ช่ือ Dissident  Voice ท่ีพดูถึงเหลา่ผู้ ท่ียืนอยู่ตรงข้ามกบัรัฐบาลพรรคกิจประชาชน

ทัง้หมด วา่พวกเขาต้องพบเจอกบัอะไรบ้าง เป็นต้น 

 แตก่ารตอ่ต้านขดัขืนของประชาชนก็ยงัไมส่ง่ผลให้รัฐบาลเปลีย่นแปลงหรือปฏิรูปกฎหมายอาญาและ

ปฏิรูปเรือนจํา จนกระทัง่การเข้ามาของ อินเตอร์เน็ต ในช่วงศตวรรษท่ี 21 แม้ว่าสิงคโปร์จะแสดงให้เห็นถึง             

การเร่ิมปฏิรูปเรือนจําแล้วในปลายศตวรรษท่ี 20 แตถ่ึงกระนัน้ความก้าวหน้าของการปฏิรูปก็มาเพ่ิมมากขึน้ในปี 

2003 เน่ืองจากประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมลูต่าง ๆ ได้ง่ายขึน้ อีกทัง้ ยงัสามารถสง่ข้อมลูต่าง ๆ สูส่าธารณะ

ได้อยา่งง่ายดายขึน้ด้วย แม้วา่รัฐบาลจะมีความเข้มแข็งมากในการจํากดัข้อมลูท่ีเข้าถึงได้ หากแต่ประชาชนก็

ยงัมีช่องทางท่ีจะเข้าถึงข้อมลูได้อยู่ดี โลกาภิวตัน์นบัเป็นตวัช่วยสําคญัท่ีทําให้ประชาชนมีอํานาจในการท่ีจะ

ตอ่รองกบัรัฐได้ โดยอาศยัความร่วมมือจากองค์กรระดบันานาชาติ และกลุม่ผู้สนบัสนนุทัง้ในและนอกประเทศ 

การปฏิรูปของนาย Chua Chin Kiat อธิบดีกรมราชทัณฑ์ตัง้แต่ปี 1998-2007 

 ปัจจัยท่ีถือว่านํามาซึ่งความสําเ ร็จของการปฏิรูปครัง้นี  ้คือการขึน้มาดํารงตําแหน่งอธิบด ี                        

กรมราชทณัฑ์ของนาย Chua Chin Kiat กระบวนการปฏิรูปของนาย Chua เป็นไปอย่างเป็นระบบและ

ครอบคลมุ ทัง้นีด้้วยการให้ความสําคญักบัเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานของ SPS (Singapore Prison Service)              

ในฐานะกลไกสําคญัในการนําองค์กรไปสูเ่ป้าหมายด้วยการเป็นสถาบนัท่ีมุ่งเน้นการบําบดัฟืน้ฟูผู้ ท่ีกระทําผิด 

ให้สามารถกลบัไปอยู่ในสงัคมได้อย่างมัน่คงอีกครัง้หนึ่ง ภายใต้แนวคิด “Captains of Lives”  ซึ่งนาย Chua 

Chin Kiat ได้กลา่ววา่เป็น “แนวคิดท่ียกระดบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจากท่ีเคยเป็นเพียงท่ีคมุขงั

นักโทษมาสู่การเป็นผู้ ท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงนักโทษไปในทางท่ีดีได้ด้วยการใช้แนวทางการบําบัดฟื้นฟู 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

กลา่วคือ เจ้าหน้าท่ีจะปฏิบตัิต่อนกัโทษอย่างแน่วแน ่ยตุิธรรม และเปรียบตนเองประหนึ่งแบบอย่างท่ีดีให้กบั

นกัโทษ ด้วยความเช่ือท่ีว่า นกัโทษหรือผู้กระทําผิดทกุคนมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง แต่หากต้องเป็น

ความปรารถนาท่ีจะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองด้วย ฉะนัน้นกัโทษท่ีไม่พร้อมหรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้             

ในฐานะเจ้าหน้าท่ี SPS หรือ Captains of Lives จะช่วยนกัโทษเหลา่นัน้ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการเปลีย่นแปลง

ในท่ีสดุ”25 

 อธิบดีกรมราชทณัฑ์ของสงิคโปร์เห็นว่าควรมีการแบ่งแยกนกัโทษออกเป็นสามระดบัอย่างชดัเจน จึง

ได้มีการสร้างเรือนจําแยกกนัตามความมัน่คง และแบ่งแยกนกัโทษออกเป็นระดบั A B C และ D เพ่ือสง่ไปไว้

ตามเรือนจําท่ีถกูแบ่งเอาไว้ เช่น ถ้าถูกจดัให้เป็นนกัโทษระดบั A ก็จะถกูสง่ไปท่ีเรือนจําความมัน่คงสงูสดุ           

เพ่ือการดแูลและฟืน้ฟนูกัโทษให้กลบัมาเป็นพลเมืองดีได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วขึน้ โดยจะมีทีมนกัจิตวิทยา

และเจ้าหน้าท่ีคอยแบ่งแยกนกัโทษตามระดบัจิตใจและการกระทําความผิดอนัเป็นผลให้ถกูคุมขงั 2 5

26 แต่เป็น            

ท่ีน่าสงัเกตว่าหากพดูถึง Supermax Prison หรือเรือนจําความมัน่คงสงุสดุ ซึ่งถกูสร้างขึน้เพ่ือปูทางในการ

ปฏิรูปเรือนจําก่อนปี 1999 และยงัคงใช้มาจนถึงปัจจุบนั คงไม่สามารถนึกภาพออกได้ว่าจะสามารถฟืน้ฟูให้

นกัโทษกลบัมาเป็นพลเมืองได้อย่างไร อย่างท่ีเคยพบเห็นตัวอย่างจากเรือนจําในยุโรปในศตวรรษท่ี 19             

ท่ีได้นําเอาการขงัเดี่ยวมาใช้เพ่ือควบคุมนกัโทษในเรือนจํา และสดุท้ายระบบนัน้ก็ได้ลม่สลายไป เน่ืองจาก          

ไม่สามารถฟืน้ฟูนักโทษให้กลบัมาเป็นพลเมืองได้ นักโทษมีแต่จะสขุภาพจิตตกตํ่าลง หรืออาจกลายเป็น       

โรคจิตเภทไปในท่ีสุด เน่ืองจากมนุษย์เป็นสตัว์สงัคม การขาดการติดต่อสื่อสารกับผู้ อ่ืนเป็นเวลานาน ๆ          

ทําให้เกิดความบอบชํา้ทางจิตใจมากกว่าจะฟืน้ฟู อีกทัง้การไม่มีการฝึกอบรมวิชาชีพใด ๆ แต่เหตุใดแม้จะ

ปฏิรูปเรือนจําแล้วยงัมีการใช้เรือนจําแบบความมัน่คงสงูสดุอยู่ อีกทัง้เรือนจําความมัน่คงสงูสดุของสิงคโปร์     

ยงัได้รับรางวลัจากนานาชาติมากมายอีกด้วย 

 เรือนจําในความควบคมุของ Singapore Prison Service มีทัง้หมด 15 แห่งอนัประกอบด้วยเรือนจํา

ความมัง่คงสงูสดุ 4 แหง่ ความมัน่คงระดบักลาง 9 แหง่ ระดบัปานกลาง 1 แหง่ และระดบัตํ่าอีก 1 แหง่ 26

27 

 สาํหรับแนวคิดของการขงัเดี่ยวภายในเรือนจําความมัง่คงสงูสดุนัน้ นาย Chua มองวา่นกัโทษระดบั A 

สมควรต้องถูกควบคุมในกรณีพิเศษ และการปล่อยให้นกัโทษร้ายแรงเหล่านีอ้ยู่ปะปนกับนกัโทษท่ีกระทํา

ความผิดสถานเบาจะทําให้ชกัจูงกนัไปในทางท่ีผิด และทําให้นกัโทษมีโอกาสออกไปกระทําผิดซํา้ได้ง่ายกว่า  

จึงได้สร้างเรือนจําความมัน่คงสงูสดุขึน้ โดยต้นแบบของเรือนจําความมัน่คงสงูสดุคือเรือนจําชางฮี Cluster A 

                                                           
 25 ibid, 27. 

 26 Ibid, 47. 

 27 Singapore Prison Service, “The Prison Story,”. 
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 ซึง่ถกูเรียกวา่ The Changi Prison Complex (CPC) ด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือท่ีจะควบคมุนกัโทษได้

อย่างแน่นหนาแทนการใช้เจ้าหน้าท่ีจํานวนมากในการสอดส่องตรวจตรา 2 7

28 เน่ืองจากบุคลากรของกรม

ราชทณัฑ์ แม้จะมีมากขึน้แล้วจากการปฏิรูป ท่ีเพ่ิมเงินเดือนและสวสัดิการให้กบัเจ้าหน้าท่ี แต่เป้าหมายของ 

CPC คือสามารถบรรจุนกัโทษได้กว่า 23,000 คน ในพืน้ท่ีอนัจํากดั จึงต้องวางแผนในการใช้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือ

ประโยชน์สงูสดุในการควบคมุเทา่นัน้ 

 ข้อความข้างต้น คือ ข้อมลูท่ีได้จากแหล่งข้อมลูฝ่ังภาครัฐ ทัง้จากอธิบดีกรมราชทณัฑ์สิงคโปร์ และ

จากผู้ อํานวยการเรือนจําชางฮี ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐพยายามนําเสนอข้อมลูว่าการปฏิรูปเรือนจํานัน้มีแต่จะนํามา

ซึ่งประโยชน์แก่ทัง้ตัวนักโทษ เจ้าหน้าท่ี และประชาชนชาวสิงคโปร์ นําเสนอด้านท่ีดีของการใช้เรือนจํา           

ความมั่นคงสูงสุดในการคุมขังนักโทษ เพ่ือการฟื้นฟูจิตใจ มีการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีเจ้าหน้าท่ีคอย

สอดสอ่งดแูลความปลอดภยั และคอยเป็นผู้ นําให้นกัโทษก้าวไปในทิศทางท่ีรัฐกําหนดนัน้เป็นสิง่ท่ีดี การกระทํา

เช่นนี ้ทําให้เห็นว่าโลกาภิวตัน์ไม่เพียงเป็นเคร่ืองมือของประชาชนในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ บอกเล่า

เร่ืองราวและมุมมองของตนเพ่ือให้โลกได้รับรู้ หรือเพ่ือรวบรวมคนเพ่ือลุกขึน้ต่อต้านขดัขืนรัฐเท่านัน้ แต่รัฐ         

ก็สามารถใช้มันโต้ตอบกับประชาชนได้ เช่นกัน ทัง้การโฆษณาชวนเช่ือด้วยสื่อถึงการประสบความสําเร็จ         

ของการปฏิรูป ทัง้ผ่านทางสื่อระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน ความพยายามดงักลา่วสง่ผลให้ SPS ได้รับรางวลั

ด้านโทรทศัน์จํานวนไมน้่อย เช่น รางวลั The Creative Circle Awards และ รางวลั TV Champion of the Year 

ในปี ค.ศ. 2002 อีกด้วย เพ่ือให้รางวลัต่าง ๆ เป็นตวัการันตีว่าสิ่งท่ีรัฐทําไปนัน้ถกูต้องและดีต่อประชาชนชาว

สงิคโปร์จริง ๆ28

29 

 ในขณะท่ีข้อมูลจากอีกด้านหนึ่ง หรือก็คือนักโทษท่ีได้เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเรือนจํา กลับบอกเล่า

เร่ืองราวไปในอีกด้านหนึ่ง อดีตนักโทษรายนีค้ือ Peter Lloyd ผู้ สื่อข่าวของช่อง ABC (Australian 

Broadcasting Corporation) ถูกจับกุมในข้อหามีสารเสพติดในครอบครอง โดยขณะนัน้เขาถูกตรวจพบ        

สารเสพติดชนิด methamphetamine ซึ่งรู้จกักนัอย่างแพร่หลายในช่ือของ ‘ไอซ์’ ปริมาณ 0.8 กรัม รวมทัง้บหุร่ี

และไซลิงค์ ศาลสัง่จําคกุเขาเป็นเวลาทัง้หมด 10 เดือน แต่เน่ืองจากความประพฤติดี จึงได้รับการปลอ่ยตวั           

ก่อนเวลาท่ีกําหนด ทําให้เขาถกูคมุขงัอยูใ่นเรือนจําชางฮีเป็นเวลาราว 6 เดือนเศษ 

 เขาเลา่ว่าเขาต้องถกูขงัเดี่ยวอยู่ภายในห้องแคบ ๆ ขนาดประมาณ 120 ตร.ม. ภายในเรือนจําไม่มี

นาฬิกา นกัโทษจะไม่ได้รับอนญุาตให้ดเูวลา พวกเขาจะได้รับทราบเวลาจากคําบอกของ ผู้คมุ หรือจากการ               

ดโูทรทศัน์เทา่นัน้ ซึง่โทรทศัน์ภายในเรือนจําจะมีการจํากดัช่องและเวลาท่ีสามารถดไูด้กบัผู้ ต้องขงั ซึ่งสว่นใหญ่

                                                           
 28 Chua, Chin Kiat, The Making of Captains of Lives : Prison Reform in Singapore: 1999 to 2007, p.94. 

 29 ฝันหยก บญุสวยขวญั, “ระบบราชทณัฑ์สิงคโปร์”. 
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จะเป็นข่าว หรือสารคดีเก่ียวกบัชาติ ละครแนวประโลมโลกต่าง ๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ดูได้ภายในเรือนจํา 

นกัโทษจะต้องใสต่รวนท่ีเท้าและกญุแจมือท่ีข้อมอืทกุครัง้ก่อนท่ีจะก้าวขาออกจากห้องขงั ซึง่พวกเขาไมม่ีโอกาส

มากนกัท่ีจะได้ออกจากห้องขงั พวกเขาต้องทานอาหารทัง้สามมือ้ภายในห้องขงั คนเดียวท่ีพวกเขาสามารถ

พดูคยุด้วยได้คือผู้คมุท่ีทําหน้าท่ีรับผิดชอบดแูลพวกเขา ผู้คมุจะนําอาหารทัง้สามมือ้มาสง่ให้พวกเขาตามเวลา 

และจะคอยนัง่เฝ้านกัโทษอยูไ่มห่า่งตลอดเวลา 24 ชัว่โมง โดยผู้คมุจะผลดัเปลีย่นกนัไปตามกะของแตล่ะคน29

30 

 ปีเตอร์ไม่จําเป็นต้องกงัวลเก่ียวกบัความปลอดภยัทางร่างกายของเขาเลย มีกล้องวงจรปิดติดตัง้อยู่

แทบทกุท่ีในเรือนจํา ไมเ่ว้นแม้แตใ่นห้องนํา้ เขาสามารถมัน่ใจในความปลอดภยัจากการถกูทําร้ายโดยผู้ ต้องขงั

คนอ่ืนได้ ซึง่เขาก็ได้เขียนบอกไว้ในหนงัสอืของเขาวา่เหลา่นกัโทษเองก็ไมไ่ด้มีความต้องการอยากจะทําร้ายใคร

เช่นเดียวกนั ทกุคนท่ีอยูท่ี่นัน่มองวา่ตนเองเป็นเหยื่อท่ีถกูกระทําจากมือท่ีมองไมเ่ห็นมากกวา่ 30

31 

 เขามักถูกผู้ คุมกําชับเร่ืองอย่าพูดคุยกับนักโทษด้วยกัน เพราะนกัโทษเหล่านัน้ไว้ใจไม่ได้ ผู้คุม          

จะมีหน้าท่ีคอยจัดหาสิ่งของจําเป็นและแนะนําเขาในทุก ๆ เร่ือง เพ่ือให้เขารู้สึกไว้วางใจในตวัผู้ คุม และ

หวาดระแวงนกัโทษคนอ่ืน ๆ ซึ่งแน่นอนว่านกัโทษทุกคนถูกทําแบบเดียวกัน ในทุก ๆ วนัเขาไม่ได้ทําอะไร         

มากนกั ในช่วงสามเดือนแรกเขาไมไ่ด้รับอนญุาตให้ออกไปยงัพืน้ท่ีออกกําลงักาย  แตเ่มื่อเขาสามารถออกไปได้

แล้วนัน้ กิจวตัรประจําวนัของเขาก็คือการวิ่ง ทานอาหาร เข้าห้องนํา้ อาจได้ดูโทรทศัน์บ้างในบางครัง้                   

แต่แน่นอนว่าระหว่างท่ีดูจะไม่มีการพดูคยุกนัระหว่างนกัโทษ ผู้คมุจะคอยจบัตามองเร่ืองนีอ้ยู่ตลอดเวลา 3 1

32              

ปีเตอร์ใช้ชีวิตอยูใ่นห้องขงัได้เพียงไมน่านเขาก็รู้สกึเหมือนกําลงัจะเป็นบ้า เขาอธิบายว่าแทบจะพดูคยุกบัมดได้

ท่ามกลางสภาพความเป็นอยู่แบบนัน้ การไม่ได้พดูคยุสื่อสาร หรือมีกิจกรรมอนัเป็นประโยชน์ ไม่ได้สมัผสักบั

บรรยากาศภายนอก มีแค่เพียงห้องขงัท่ีทัง้ร้อนและมืดทําให้เขารู้สกึยิ่งกว่าคําว่าแย่3 2 33 จากคําบอกเลา่นีเ้อง          

ท่ีทําให้พอจะคาดเดาได้ว่าเหตุใดผู้ ต้องขงัภายในเรือนจําจึงไม่กระทําผิดซํา้สอง เพราะการกลบัเข้าไปอยู ่        

ในเรือนจําท่ีมีบรรยากาศเช่นนัน้คงทําให้พวกเขามีสขุภาพจิตท่ีไมส่มบรูณ์เป็นแน่ และแน่นอนว่าเมื่อมีเพียงคน

เดียวท่ีจะรับฟังสิ่งท่ีพวกเขาพดูได้ เขาย่อมต้องเช่ือฟังคน ๆ นัน้อย่างไม่มีเง่ือนไข จึงไม่ใช่เร่ืองแปลกท่ีแนวคิด 

Captains of Lives จะใช้ได้ผลภายหลงัการปฏิรูปเรือนจําสิงคโปร์ ซึ่งการท่ีอาชญากรรมลดลงมาก อตัรา

นกัโทษท่ีกลบัมากระทําความผิดตํ่า มีนกัโทษท่ีพ้นโทษออกไปกลายเป็นพลเมืองดี เป็นแรงงานท่ีจะขบัเคลื่อน

                                                           
 30 Peter Lloyd, Inside Story : From ABC foreign correspondent to Singapore prisoner #12988 (Crows Nest, 

N.S.W. : Allen & Unwin, 2010), p. 35. 

 31 Ibid, 38. 

 32 Ibid, 204. 

 33 Ibid, 210. 
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 เศรษฐกิจ แตส่ภาพจิตใจของนกัโทษในขณะถกูคมุขงันัน้ดเูหมือนจะขดัตอ่สทิธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน ซึ่งแน่นอน

ว่าประชาชนสว่นใหญ่ทัว่ไปไม่ทราบถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ เพราะมนัต่างกบัการทําร้ายร่างกายท่ีสามารถมองเห็นได้

ชดัเจน เมื่อมนัเป็นการเข้าควบคมุร่างกาย ควบคมุความคิดของผู้ ต้องขงัโดยท่ีพวกเขาไม่รู้ตวั มนัก็ย่อมพิสจูน์

ได้ยาก วา่คือการละเมิดจริงหรือไม ่หรือน่ีคือสิง่ท่ีนกัโทษเต็มใจทําด้วยตวัเอง 

ฟังเสียงของประชาชน? การปฏิรูปกฎหมายอาญา 

วนัท่ี 9 กรกฎาคม ปี 2012 รัฐสภาสงิคโปร์มีการผา่นกฎหมายปฏิรูปการประหารชีวิตสําหรับผู้ ต้องหา

ในคดีค้ายาเสพติด และคดีฆาตกรรมบางประเภท  โดยเปลีย่นแปลงโทษประหารชีวิตของผู้ ท่ีไม่ได้เก่ียวข้องกบั

การแพร่กระจายของยาเสพติด มีหน้าท่ีเป็นแค่ผู้สง่ หรือผู้ ท่ีมีความผิดปกติทางจิต ซึ่งทําให้สํานึกผิดชอบชัว่ดี 

ในการกระทําความผิดบกพร่อง ซึง่จะต้องได้รับการตรวจสอบอยา่งละเอียดจากนกัจิตวิทยาท่ีมีความเช่ียวชาญ

เพ่ือให้ยืนยันเสียก่อน จากเดิมท่ีศาลจะต้องสัง่ประหารชีวิตผู้ ท่ีมียาเสพติดเกินกว่ากฎหมายกําหนดเพียง            

สถานเดียวโดยไม่มีการผ่อนผัน กลบัเป็นศาลสามารถสัง่จําคุกตลอดชีวิตแทนได้ อีกทัง้ผู้ ค้ายาเสพติด            

บางประเภทท่ีต้องถกูจําคกุตลอดชีวิตก็ให้เปลี่ยนเป็นจําคกุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีแทน ในกรณีของการคดีฆาตกรรม

นัน้ ผู้ พิพากษามีอิสระในการตดัสนิโทษจําคกุตลอดชีวิตแก่บคุคลท่ีมีความผิดฐานฆาตกรรม หากบคุคลนัน้ไมม่ี

เจตนาฆา่จนเป็นสาเหตใุห้ถึงแก่ความตาย อีกทัง้ยงัได้หารือกบัทนายของนกัโทษท่ีรอการประหารกว่า 34 คน

ถึงการพิจารณาโทษใหม ่หลงัจากผา่นร่างกฎหมายนีแ้ล้ว 33

34 

 คําถามคือ ทําไมต้อง 2012 ? ความจริงท่ีว่ามีการเรียกร้องให้ยกเลิกโทษประหารขององค์กรสิทธิ

มนษุยชนต่าง ๆ เกิดขึน้มาตัง้แต่ทศวรรษ 1990 แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่าเสียงเรียกร้องจากประชาชนนัน้จะเป็น    

สว่นหนึ่งท่ีส่งผลผลกัดนัให้เกิดการผลกัดนัร่างกฎหมายอาญาใหม่จนผ่านการพิจารณาในท่ีสดุ แต่เหตุผล         

ท่ีนอกเหนือจากนัน้คือสิงคโปร์ประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตวัตลอดปี 2012 โดยเติบโตแค่เพียง 1.2%             

ซึ่งนบัว่าตํ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้มาก เน่ืองจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา ยโุรปและญ่ีปุ่ นมีความอ่อนแอ ฉุด

อตัราการเติบโตทางสงิคโปร์ให้ตกตํ่าลง เน่ืองจากการค้าขายของสงิคโปร์ผกูอยูก่บักลุม่ประเทศเหลา่นีเ้ป็นหลกั 

รวมทัง้บางอตุสาหกรรมมีปัญหาหนกัจากการขาดแคลนแรงงาน ทัง้ท่ีน่าจะโตได้ แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะเติบโตได้ 

เพราะปัญหาทางด้านแรงงาน 3 4

35 จึงเป็นท่ีน่าสงัเกตว่า สิงคโปร์อาจกลบัมาพิจารณากฎหมายใหม่เน่ืองจาก

                                                           
 34 Ryan Nicholas Hong, “The death penalty in Singapore: revisions and alternatives,” Singapore Law 

Review, available from http://www.singaporelawreview.org/2012/10/the-death-penalty-in-singapore-revisions-and-

alternatives/ (April 12, 2015). 

 35 The Straits Times, “Economic growth for 2012 is 1.2%, lower than forecasts,” The Straits Times, available 

 fromhttp://www.straitstimes.com/breaking-news/singapore/story/economic-growth-2012-12-lower-

forecasts-20121231 (April 12, 2015). 

http://www.singaporelawreview.org/2012/10/the-death-penalty-in-singapore-revisions-and-alternatives/
http://www.singaporelawreview.org/2012/10/the-death-penalty-in-singapore-revisions-and-alternatives/
http://www.straitstimes.com/breaking-news/singapore/story/economic-growth-2012-12-lower-forecasts-20121231
http://www.straitstimes.com/breaking-news/singapore/story/economic-growth-2012-12-lower-forecasts-20121231
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เหตุผลทางเศรษฐกิจเป็นสําคญัเพราะต้องการผูกมิตรกบัองค์กรระดบันานาชาติ และประสานความร่วมมือ         

ในระดับเอเชีย จึงได้ประนีประนอมกับข้อเรียกร้องขององค์กรเครือข่ายต่อต้านโทษประหารแห่งเอเชีย         

(Anti-Death Penalty Asia Network - ADPAN) ซึ่งมีองค์กรสมาชิกรวมถึงแอมเนสตีอิ้นเตอร์เนชันแนล           

ฮิวแมนไรท์ว็อชต์และสมาคมเพ่ือการลดอนัตรายสากล (International Harm Reduction Association)             

ท่ีดําเนินการเรียกร้องรัฐบาลทกุประเทศในเอเชียให้ยตุิการใช้โทษประหารตอ่ความผิดด้านยาเสพติดมาตัง้แต่ปี 

200936 และเมื่อปฏิรูปกฎหมายอาญาแล้ว นอกจากองค์กรระดบันานาชาติจะหนัมาสนบัสนนุสงิคโปร์ในแง่ของ

เศรษฐกิจแล้วนัน้ สงิคโปร์ยงัรอดพ้นจากความกงัวลถึงท่ีนัง่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมยัหน้า เน่ืองจาก

รัฐบาลสามารถหลีกหนีจากวิกฤตเศรษฐกิจชะลอตวัไปได้ในปี 2013 โดยเศรษฐกิจกลบัมาเติบโตเพ่ิมขึน้           

ถึง 3.55% ถือว่ารัฐบาลสามารถสร้างผลงานได้อีกครัง้ อีกทัง้ได้รับเสียงตอบรับท่ีดีจากประชาชนในเร่ือง            

ของการปฏิรูปกฎหมายอาญา เป็นการแสดงให้เห็นวา่รัฐสนใจฟังเสยีงของประชาชนอีกด้วย 

 นอกเหนือจากท่ีกลา่วไปทัง้หมดแล้ว รัฐบาลสงิคโปร์อาจจะตระหนกัถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

ในภาคการอตุสาหกรรมท่ีทําให้ต้องเผชิญกบัวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2012 จึงจําเป็นต้องมีวิสยัทศัน์ใหม่ เพ่ือท่ีจะ

ดึงเอานกัโทษมาเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม บวกกบัการปฏิรูปเรือนจําท่ีมีขึน้ก่อนแล้ว ในนโยบายให้

นกัโทษท่ีพ้นจากความผิดแล้วมาเป็นแรงงานให้กบัภาคอตุสาหกรรม ทําให้รัฐบาลตดัสินใจเลือกใช้ประโยชน์

จากนกัโทษในการให้เป็นแรงงาน เพ่ือขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ และการปฏิรูปกฎหมายอาญาก็เป็นเหตุผลท่ี

สอดคล้องกนั คือเพ่ือให้มีนกัโทษท่ีจะถกูถอด เปลีย่น และประกอบใหมอ่อกมาเป็นทรัพยากรแบบท่ีรัฐต้องการ

การประหารชีวิตท่ีมากเกินไปจึงกลายเป็นเร่ืองเกินจําเป็น เช่นเดียวกบัในยคุการปฏิวตัิอตุสาหกรรมท่ีนกัโทษ  

ถกูเปลี่ยนให้มาเป็นแรงงาน แม้ว่าสิงคโปร์จะผ่านช่วงการปฏิวตัิอุตสาหกรรมไปแล้ว แต่การจะขบัเคลื่อน

เศรษฐกิจให้ไปข้างหน้า ทําให้เกาะเลก็ ๆ สามารถตอ่รองกบัประเทศท่ีใหญ่กว่าได้นัน้ รัฐบาลได้เล็งเห็นแล้วว่า

การใช้ประโยชน์จากแรงงานนกัโทษนัน้คือสิง่สาํคญั 

 

 

 

 

 
                                                           
 36 Human Rights Watch, “ยตุิโทษประหารสําหรับความผิดด้านยาเสพติด,” Human Rights Watch, available from 

http://www.hrw.org/zh-hans/news/2009/06/22-1 (April 14, 2015). 

http://www.hrw.org/zh-hans/news/2009/06/22-1
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 บทสรุป 

หลังจากได้รับเอกราช รัฐบาลสิงคโปร์เลือกใช้ประโยชน์จากกฎหมายอาญาและระบบคุก                        

ท่ีได้รับอิทธิพลมาจากการตกเป็นอาณานิคมองักฤษในการเข้าควบคุมประชาชนเพ่ือการสร้างผลประโยชน์             

แก่รัฐ โดยเฉพาะเมื่อสงิคโปร์เป็นหมูเ่กาะเลก็ ๆ ท่ีประชากรสว่นใหญ่เป็นชาวจีนแต่อยู่ล้อมรอบไปด้วยประเทศ             

ท่ีเป็นมุสลิมท่ีมีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่า อีกทัง้ยังไม่มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเพียงพอต่อความต้องการ                     

ของประชากร ทําให้รัฐจําเป็นต้องบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาล ลี กวน ยิว                  

ใช้กฎหมายอาญาท่ีรุนแรงเพ่ือควบคุมให้ประชาชนเกรงกลัวและไม่กล้ากระทําผิด รวมถึงขจัดคู่แข่ง             

ทางการเมืองท่ีมีความคิดเห็นไม่ตรงกับรัฐด้วยกฎหมายรักษาความมัน่คง ระบบการลงโทษ และระบบคุก          

ในสิงคโปร์ช่วงหลงัจากได้รับเอกราชนัน้เป็นไปเพ่ือป้องปรามไม่ให้ประชาชนส่วนใหญ่เอาเป็นเยี่ยงอย่าง          

เป็นการปกครองด้วยความกลวั เมื่อประชาชนพบเห็นจดุจบของผู้กระทําความผิด หรือผู้ ท่ีต่อต้านรัฐว่าสดุท้าย

เขาจบลงอย่างไร ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกกลัวและไม่กล้ามีปากเสียงกับรัฐบาล แต่เมื่อโลกาภิวัตน์                 

เร่ิมเข้ามาประชาชนเร่ิมมีช่องทางมากขึน้ในการพดูในสิ่งท่ีตนคิด แสดงออกถึงความรู้สกึในด้านลบต่อรัฐบาล

มากขึน้ เมื่อมีความกดดันจากทัง้ในและนอกประเทศ รวมทัง้ปัญหาภายในของการท่ีนักโทษล้นคุก                    

เน่ืองจากการจับกุมนกัโทษจากกฎหมายท่ีละเอียดมากเกินไป ทําให้รัฐบาลจําเป็นต้องหนัมาปฏิรูปคุกและ

ระบบกฎหมายอาญา สว่นหนึง่เพราะปัญหาภายใน แต่อีกสว่นหนึ่งก็เพราะสิงคโปร์เป็นประเทศประชาธิปไตย 

และรัฐยงัต้องการเสียงของประชาชนในการรักษาสถานะทางอํานาจเดิมของตนอยู่ ทําให้เห็นว่าแม้รัฐจะถือ

อํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแค่ไหน แต่อํานาจก็ไม่ใช่สิ่งท่ีจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะอํานาจคือความสมัพนัธ์            

ในแนวราบท่ีมีการกลบัข้างกนัได้ตลอดเวลา 

 ภายหลังจากปฏิรูปคุกโดยนาย Chua Chin Kiat อธิบดีกรมราชทัณฑ์คนใหม่ของสิงคโปร์              

คุกกลายเป็นสถานท่ีซึ่งมีไว้เพ่ือบําบัดและฟื้นฟูนักโทษให้กลับมาเป็นพลเมืองท่ีดีได้อีกครัง้ผ่านแนวคิด 

“Captains of Lives” ซึง่เป็นแนวคิดท่ียกระดบัการปฏิบตัิหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเรือนจําจากเดิมท่ีคอยคมุนกัโทษ

ให้ปฏิบัติตามกฎของเรือนจําเพียงอย่างเดียวมาเป็นการเข้าไปควบคุมและปลูกฝังความคิดของนักโทษ          

ผ่านระดับจิตใจ  โดยการให้ผู้ คุมเป็นผู้ ชีนํ้านักโทษให้เป็นไปในแนวทางท่ีรัฐต้องการให้เป็นผ่านการทําให้

นกัโทษรู้สกึโดดเดี่ยวจากคนรอบข้าง โดยวิธีการของการปฏิรูปคือการสร้างเรือนจําความมัน่คงสงูสดุขึน้มาเพ่ือ

ขงัเดี่ยวแก่นกัโทษอุกฉกรรจ์ และแบ่งแยกนกัโทษออกเป็นหลายระดบัเพ่ือการบําบดัท่ีแตกต่างกนัไป คุกท่ี      

แต่เดิมจัดนกัโทษให้อยู่รวมกนั ทําให้นกัโทษใหม่ต้องอยู่รวมกบันกัโทษร้ายแรง และสดุท้ายก็ได้เรียนรู้วิธีการ

กระทําความผิดวิธีใหม่ ๆ ทําให้เมื่อออกไปจากคุกก็ไปกระทําความผิดอีก รัฐแก้ปัญหานีด้้วยการจดัประเภท

นกัโทษท่ีทําความผิดสถานเบาอยูด้่วยกนั และความผิดสถานหนกัจะถกูแยกขงัเดี่ยว เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ

ทําการบําบดัฟืน้ฟ ู(อยา่งน้อยเขาก็เรียกอยา่งนัน้) ได้อยา่งง่ายดายขึน้ อีกทัง้ยงัคอยดแูลจบัตามองนกัโทษท่ีพ้น

ผิดออกไปแล้ว มีการจดัหางานให้พวกเขาในโรงงานอตุสาหกรรมตา่ง ๆ  เพ่ือใช้งานนกัโทษให้เป็นแรงงานในการ
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พฒันาเศรษฐกิจอีกด้วย ซึง่ผลก็คือรัฐสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้สาํเร็จ อีกทัง้รัฐยงัได้ปฏิรูปกฎหมาย

อาญาลดโทษของผู้กระทําความผิดร้ายแรง เช่น คดีค้ายาเสพติดและฆาตกรรมลง ทําให้ได้รับเสียงตอบรับท่ีดี

จากประชาชนและเหลา่นกัโทษ 

 จะเห็นได้ว่า รัฐใช้ประโยชน์จากคุกและระบบกฎหมายอาญาในการควบคุมประชากรของสิงคโปร์ 

โดยการหยิบยืมวิธีการจากองักฤษท่ีใช้สถาบนัเบ็ดเสร็จเด็ดขาดควบคมุประชาชนในอาณานิคม ทําให้สิงคโปร์

ก้าวขึน้มาเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทัง้ยังมีรายได้ต่อหัว                

ของประชากรท่ีมากติดอนัดบั 1 ใน 10 ของโลก สามารถมีอํานาจต่อรองกบัประเทศมหาอํานาจได้ เป็นเพราะ        

ล ีกวน ยิว ใช้ยทุธวิธีควบคมุทรัพยากรมนษุย์อนัเป็นทรัพยากรเดียวของสิงคโปร์ไว้ได้อย่างเด็ดขาดผ่านระบบ

คกุและระบบกฎหมายอาญา 
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การควบคุมระบบโรงเรียนในอาณานิคมอินดีส 

กรณีศึกษา กระบวนการผลิตนักเรียนภายใต้ระเบียบอาณานิคม 

1901-1940 

 

ณฐัวรรณ ตัง้เลศิเวชกลุ 

  

 “โรงเรียน” นอกจากทําหน้าท่ีในการให้ความรู้ ให้การศึกษา และให้โอกาสแล้ว โรงเรียนยงัทําหน้าท่ี

เสมือน “เคร่ืองมือในการควบคุมของรัฐ”1 ด้วย โดยผ่านเนือ้หาของแบบเรียน ตํารา พืน้ท่ี สถาปัตยกรรม 

เคร่ืองแบบ กฎระเบียบ หรือแม้กระทั่งทรงผม หรือจะเรียกได้ว่ารัฐใช้โรงเรียนในการ "สถาปนาอํานาจ            

นําทางวัฒนธรรม” เพ่ือขัดเกลาให้ประชาชนของรัฐมีความ “เช่ือง” ต่อผู้มีอํานาจในรัฐหรือประเทศนัน้ ๆ                 

“เยาวชน” ในฐานะท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นทรัพยากรสําคญัท่ีจะ “ถูกผลิต” เพ่ือเป็นพลเมืองดีของรัฐ      

เป็นกลไกของรัฐ  แต่ก็ เป็นเพียงแค่เซลล์ท่ีอาจปล่อยให้ตายไปก็ได้เช่นกัน  ซึ่งในแทบทุกรัฐล้วนแต ่                           

ให้ความสาํคญักบัเด็กอยูแ่ล้ว ตา่งแคเ่พียงเง่ือนไข ในกรณีของรัฐท่ีในทางหนึ่งสถาปนาตวัเองเป็นรัฐสมยัใหม่

แตใ่นอีกด้านก็แยกขาดจากจารีตนิยมไมไ่ด้ 

  โดยรัฐได้เข้ามาใช้โรงเรียนใน 2 ลักษณะคือ ด้านหนึ่งโรงเรียนคือ “โรงงาน” ท่ีต้องการผลิตคน           

ให้ออกมาเหมือน ๆ กัน เป็นบล็อกเดียวกัน และในอีกด้านหนึ่งก็มี ครู ในฐานะสายสืบคนสําคัญของรัฐ             

ครูภายใต้รัฐสมยัใหม่ท่ีซึ่งทําหน้าท่ีผลิตข้าราชการ ครูจึงเป็นเรือจ้างของอาณานิคมอดุมคติสงูสดุของแนวคิด        

ในสงัคมแห่งระเบียบวินัยก็คือ การจัดสร้างพืน้ท่ี หรือ ‘สถานท่ี’ ท่ีสามารถจับสงัเกตความเคลื่อนไหวและ

เปลีย่นแปลงได้ตลอดเวลาขึน้มา หรือกระทัง่สามารถเปลี่ยนแปลง ‘เวลา’ ให้กลายเป็นพืน้ท่ีในอีกรูปแบบหนึ่ง 

ในโลกปัจจุบนั พืน้ท่ี-เวลา จัดเป็นทรัพยากรใหม่ท่ีเรา ยอมให้ ‘อํานาจ’ เข้าไปทําการจัดแบ่ง หรือกะเกณฑ์            

เพ่ือควบคมุเหมือนเช่นพืน้ท่ีชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งเราอาจกลา่วได้ในอีกทางหนึ่งว่า “เวลา” ทําให้เราจดจ่อและรู้สกึถึง

บทบาทหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอยู่ตลอด ทัง้โดยรู้ตวัและไม่รู้ตวัในระบบอาณานิคมท่ีมีอํานาจการจัดการท่ีไม่ใช่             

จากชาวพืน้เมือง แต่การขยายอํานาจมนัไม่ได้เปลี่ยนไป เพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบสถาบนัใหม่ เพ่ือรับใช้อํานาจ

ในการควบคุมพลเมือง ท่ีแยบยลกว่า เดิมคือ  ระบบโรงเ รียน  และการควบคุมนีจ้ะเ ห็นได้ชัด เจน                            

ในช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 18-19 ในพืน้ท่ีท่ีรัฐต้องการได้บุคลากรฝ่ายเดียวกับรัฐ เพ่ือปรับปรุงแนวความคิด                  

เป็นไปในทางเดียวกัน ไร้การต่อต้าน ในพืน้ท่ีอาณานิคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงเป็นพืน้ท่ีท่ีน่าศึกษา            

                                                           
1 Paul van der veur, Education and social change in colonial Indonesia(I) (Ohio: Southeast Asia Program, 

Ohio University Center for International Studies, 1969), p. 5. 
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เป็นอยา่งมาก เน่ืองจากมีการเข้ามาควบคมุอํานาจผา่นตะวนัตกไมใ่ช่ชาวพืน้เมือง ดงันัน้ ลกัษณะของการดแูล

และปกครองอาณานิคม อํานาจจึงจําเป็นต้องเอนเอียงให้ผู้ ท่ีมีอํานาจปกครองมากท่ีสดุนัน่คือ เจ้าอาณานิคม 

ในการบริหารอาณานิคมให้เป็นแบบตะวนัตก  

ภูมิหลัง 

ความเป็นนกัเรียนในอาณานิคมเร่ิมมีเมื่อเร่ิมต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เมื่อดตัช์ นําระบบการศึกษา 

แบบตะวันตกเข้ามาในอาณานิคม ทําให้เกิดกลุ่มคนท่ีมีการศึกษาขึน้ การท่ีดัตช์เข้ามายึดครองดินแดน            

อาณานิคมอินดีส ได้นําความเปลี่ยนแปลงมาสู่ดินแดนมากมาย ซึ่งเป็นผลกระทบจากนโยบายของ                   

เจ้าอาณานิคมตอ่ชนพืน้เมือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการใช้นโยบายบงัคบัให้ชนพืน้เมือง ทําการปลกูพืชเศรษฐกิจ

ท่ีดัตช์ต้องการ ซึ่งเป็นนโยบายเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทําให้เกิดกระแสต่อต้าน ในขณะเดียวกัน

เศรษฐกิจในอาณานิคมก็เติบโตด้วย ดัตช์จึงต้องปรับเปลี่ยนนโยบายท่ีใช้การปกครองอาณานิคม                    

โดยในหนึ่งนโยบาย ได้แก่ การสนบัสนุนทางการศึกษา ซึ่งในด้านหนึ่งนัน้ เพ่ือสร้างคนพืน้เมืองท่ีมีการศึกษา  

มาทํางานในระบบราชการดตัช์ และในอีกทางหนึ่งลดการต่อต้านจากชนพืน้เมือง ระบบการศึกษาท่ีรัฐบาล    

เจ้าอาณานิคม ดร.คริสเตียน สโนคเฮอร์กรอนจ์ 1

2 ได้ชีนํ้าให้รัฐบาลอาณานิคมเน้นการส่งเสริมการศึกษา           

แบบตะวันตก ด้วยการยกระดับคุณภาพให้สูงขึน้ เพ่ือรองรับและบริการชนชัน้นําชาวพืน้เมืองโดยเฉพาะ       

เพราะเขาเช่ือมัน่ว่าหากดําเนินนโยบายนี ้จะทําให้ชาวพืน้เมืองท่ีมีการศึกษาดีตีตวัออกห่างจากหลกัอิสลาม 

และคนเหลา่นีก็้จะกลายเป็นพลงัสําคญัในการผสมผสานวฒันธรรมประเพณีท้องถ่ินของตนเองกบัวฒันธรรม

ของดัตช์ได้อย่างราบร่ืน ในท่ีสุดก็จะกลายเป็นชนชัน้ใหม่ท่ีเกิดจากกระบวนการกลืนกลายทางวฒันธรรม            

ทา่ทีของดตัช์คอ่ย ๆ  เปลีย่นแปลงและเร่ิมต้นผลกัดนันโยบายการศกึษาแบบใหมเ่ข้าไปในเกาะชวาและสมุาตรา         

เกิดการตัง้โรงเรียนฝึกหัดเสมียน โรงเรียนฝึกหัดเจ้าหน้าท่ีอนามัย และท่ีสําคัญโรงเรียนฝึกหัดครูสําหรับ        

ชาวพืน้เมืองทศวรรษท่ี 1850 โดยผู้มีสทิธิเข้ารับการคดัเลอืกมาจากครอบครัวผู้ นําศาสนา (Kyayi)3  

ตอ่มาในทศวรรษท่ี 1890 เมื่อ ดร.คริสเตียน สโนคเฮอร์กรอนจ์ เข้าไปกํากบัการศึกษาเพ่ือนําโรงเรียน

ตา่ง ๆ เข้าสูม่าตรฐานยโุรปอยา่งจริงจงั นอกจากนัน้ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 19 รัฐบาลอาณานิคมก็เร่ิมตัง้

โรงเรียน Hoofdenscholen4 ในปี 1878 สําหรับอบรมลูกหลานชนชัน้นํา ดังท่ีสะท้อนออกมาในนวนิยาย           

                                                           
2 คริสเตรียนสโนคเฮอร์กรอนจ์ (1857-1936) มีบทบาทในการวางรากฐานการศึกษาอิสลามอย่างจริงจังใน

มหาวิทยาลยัไลเด็น ซึง่กลายมาเป็นศนูย์ค้นคว้าศกึษาวิจยัเก่ียวกบัศาสนาอิสลามที่ดีที่สดุในโลกตะวนัตกปัจจบุนั 

 3 Annelieke Dirks, For the youth: juvenile delinquency, colonial civil society and the Late colonial state in 

the Netherlands indies, 1872-1942 (Netherland: Leiden University Netherlands, 2011). p. 42. 
4 อรอนงค์ ทิพย์พิมล, ขบวนการนกัศกึษาอินโดนีเซียกบัการสิน้สดุอํานาจของประธานาธิบดีซฮูาร์โต (วิทยานิพนธ์ศิลป

ศาสตร์มหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2546), หน้า 18. 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

อิงประวตัิศาสตร์อาณานิคมอินโดนีเซียของ ปราโมทยา อนนัตา ตร์ู เร่ือง Bumi Manusia5 ท่ีตวัเอกของเร่ือง    

มิงเก ได้รับการศกึษาโรงเรียนมธัยมปลาย HBS ตามแบบตะวนัตก การขยายตวัการศกึษา เกิดโรงเรียนสําหรับ

ชาวพืน้เมืองท่ีใช้ระบบตะวนัตก ก่อนจะเข้าศกึษาในโรงเรียนระดบัสงู 5

6 เช่น โรงเรียนฝึกแพทย์ชาวพืน้เมือง หรือ

โรงเรียนฝึกข้าราชการอาณานิคม โรงเรียนฝึกอาชีพช่าง ซึ่งคัดเลือกลกูหลานของชนชัน้นําเพ่ือฝึกกระบวน      

การปกครองทุกรูปแบบ มีเป้าหมายสําคัญคือ การทําให้แต่ละคนเป็นชนชัน้สูงของสงัคมชาวพืน้เมืองและ      

เป็นแขนขาอํานาจของรัฐบาลอาณานิคมอยา่งมัน่คงในอนาคต 

โรงเรียนในปี 1914 ได้เปลี่ยนไป โรงเรียน Hollandsche Inlandsche (HIS) ใช้ภาษาดตัช์เป็นภาษา

เบือ้งต้นและการเช่ือมต่อกบัระบบโรงเรียนดตัช์ ก่อนท่ีพ่อแม่มีความตระหนกัถึงประโยชน์ของการศึกษาแบบ

ตะวนัตกและสมควรท่ีจะสง่บตุรหลานไป Europeesche Lagere Schoolen (ELS) และโรงเรียนประถมศึกษา       

ในยุโรปและหลังจากจบการศึกษาสามารถดํา เ นินการต่อไปยังโรงเ รียนมัธยมเป็น Hollandsche 

Burgerscholen เนเธอร์แลนด์ (HBS) โรงเรียนชัน้กลาง เนเธอร์แลนด์หรือ STOVIA และ OSVIA (โรงเรียน

แพทย์ชาวบ้านและพนกังานพืน้เมือง6

7 ขยายการศกึษาเพ่ือมวลชนเป็นปัญหาทางการเงินอยา่งมากและอดุมคติ

ท่ีไม่ได้มีการสนบัสนุนอย่างเต็มท่ีในหมู่ผู้สนบัสนุนของความคิดของเร่ืองจริยธรรม ในปี 1918ก็คาดว่าจะมี

ค่าใช้จ่าย 417,000,000 กิลเดอร์ เพ่ือดแูลโรงเรียนชัน้สองสําหรับประชากรทัง้หมดของอินโดนีเซีย ค่าใช้จ่าย 

อยูไ่กลเกินกวา่การใช้จ่ายของรัฐบาลอาณานิคมทัง้หมด7

8 

เพ่ือลดค่าใช้จ่ายมากสําหรับเงินสดอาณานิคมในปี 1904 Van Heutsz จัดการเพ่ือให้ได้คําตอบ 

โรงเรียนในชนบท (เรียกว่า volksscholendesascholen: โรงเรียนหมู่บ้าน) จะเปิดสว่นใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายเป็น 

borne โดยชาวบ้านตัวเอง แต่ด้วยความช่วยเหลือของรัฐบาลในกรณีท่ีจําเป็น เช่นเดียวกับการปรับปรุง

จริยธรรมอ่ืน ๆ ท่ีรัฐบาลกําหนดสิ่งท่ีดีท่ีสดุสําหรับคนของอินโดนีเซียและแล้วบอกเท่าไหร่ควรจะจ่ายให้คน   

เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงของพวกเขา 8

9 ในโรงเรียนเหล่านีจ้ะถูกนํามาใช้ระยะเวลาสามปีท่ีผ่านมา              

ของการศกึษาและวชิาท่ีให้ทกัษะพืน้ฐานในการอา่นคณิตศาสตร์และทกัษะการปฏิบตัิสอนในภาษาท้องถ่ินและ

                                                           
5 ปราโมทยา อนนัตา ตร์ู, แผ่นดินของชีวิต (กรุงเทพฯ: โครงการจดัพิมพ์คบไฟ, 2543), หน้า 42. 

6 ทวีศกัดิ์ เผือกสม, อินโดนีเซียรายา รัฐจารีตสู ่“ชาติ” ในจินตนาการ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), หน้า 77. 

 7 Eny Winarti, This dissertation titled School-Level Curriculum: Learning from a Rural School in  Indonesia 

(The Patton College of Education, 2012), p. 58. 

 8 Ibid., 57. 

 9 Safwan idris, Tokoh-tokoh nasional: overseas education and the evolution of the Indonesian  educated 

elite (The Graduate School, University of  Wisconsin-Madison, 1982), p. 45.  
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เป็นอิสระจากการเรียนการสอน การสอนภาษาดัตช์เตรียมเข้มข้นมากขึน้เพ่ือดําเนินการโรงเรียนมัธยม     

โรงเรียนระดบักลางถกูเปิดครัง้แรกในบนัดงุและปาดงัแจงในปี 192110 

โรงเรียน HIS ตวัเองก็ยงัคงเป็นความฝันสําหรับสว่นใหญ่ของประชากรในประเทศในหมู่เกาะอินเดีย

ตะวันออกของดัตช์เป็นขึน้อยู่กับกฎระเบียบของรัฐบาล 1 0

11 (ราชกิจจานุเบกษา 1914 ฉบับท่ี 359) รัฐบาล          

อาณานิคมจงใจจํากัดชาวบ้านท่ีเข้าเรียนในโรงเรียนท่ีมีความแตกต่างทางสังคมการแข่งขันทัง้สอง                  

มนัมีจุดมุ่งหมายเพ่ือรักษาอํานาจของรัฐบาลและอํานาจทางเศรษฐกิจในอาณานิคม ตามท่ีอนัโตนิโอกรัมช่ี

กล่าวว่า ธรรมชาติของระบบทุนนิยมท่ีพัฒนาเศรษฐกิจมักจะตามมาด้วยการเสริมสร้างโครงสร้างของ       

ระบบ เช่น โครงสร้างทางสงัคมโครงสร้างทางการเมืองกฎหมายและตํารวจ โครงสร้างของรัฐบาลหรือรัฐ      

เป็นแรงปราบปรามและบริการสาํหรับการเรียนท่ีโดดเด่นเช่นชัน้กลาง ว่าในดตัช์อีสต์อินดีสตวัแทนจากรัฐบาล       

อาณานิคมและเจ้าของทนุ 

ปัญหาของการศึกษาตวัเองจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างทางสงัคมในสงัคมดตัช์ การศึกษา

แบบตะวนัตกท่ีจดัขึน้โดยรัฐบาลอาณานิคมเป็นสว่นหนึง่ของการแบง่เชือ้ชาติและภาษาและสว่นกลางทางการ

เมืองดงันัน้รัฐบาลอาณานิคม จํากัดทุกรูปแบบของระดบัสติปัญญาของชาวพืน้เมืองโดยการทําให้กฎหมาย         

ต่าง ๆ ท่ีจําเป็นต้องมีชนพืน้เมืองท่ีจะปฏิบตัิตามสายทางการเมืองจริยธรรมซึ่งได้รับการตัง้ค่า มนัสามารถ           

เห็นได้จากจํานวนนักเรียนพืน้เมืองท่ีจบการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาและเดินตรงไปยังโรงเรียนและ                   

โรงเรียนอาชีวศึกษาน้อยมาก ขนาดเล็กจํานวนมากท่ีจบการเกิดจากการขาดโอกาสในโรงเรียนสําหรับ          

ชนพืน้เมืองในการศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น เฉพาะขนุนางและชนชัน้สงูท่ีอดุมไปด้วยว่าแม้โรงเรียน

มธัยมการศกึษาระดบัมหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

                                                           
 10 Eny Winarti, This dissertation titled School-Level Curriculum: Learning from a Rural School in  Indonesia, 

p. 86. 

 11 Soewandi Ronodidjojo, A Study of occupattional Education in Indonesia (The Doctor of Philosophy 

degree, Indiana University, 1968), p. 78.  
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1. ตารางการเตบิโตของโรงเรียนในอาณานิคมอินดีส 1800-1902 

Year Elem. School 

Indonesia 

Sec.School 

Indonesia 

Elem. 

Western 

Sec.&Higher 

Western 

1816 Gov’t School  ELS  

1851  Java Doctor’s Sch. 

&Teacher Sch. 

  

1859    Gymn. Willem lll 

1864    Klein Ambtennaar 

1870    HBS 

1880 Girls’school    

1893 Divided 1st 2nd class 

school 

Exam for Grad 

Teachers’Training 

  

1900    OSVIA 

1902 District school   STOVIA 

1903    Mulo course 

1906 Village school    

1908   HCS  

1909    Management 

School 

1911    Technical School 

1914 1st class 

schoolAbolished 

  Mulo school High 

schoolTeacher 

Training 
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1915 Continuation 

sch.(vervolgschool) 

Normal school   

1918  Normal school Girls  Voc.School Girls 

1919    AMS 

1920    Techn.Uni&Agric.

school 

1921 Continuation Sch. Girls  Schakel School  

1922    Sch.For 

Commerce 

1924    Law college 

1927    Medical 

college(MOSVIA) 

1928  Farming& Business 

course 

  

1934  Teacher Trianing   

1937  Indon.Mulo 

Elem.Business school 

  

1939    Arts college 

1940    Agic.college 

ท่ีมา: Jan S Aritonang.  Mission schools in Batakland (Indonesia) 1861-1940 (Leiden ; New York :E.J. 

Brill, 1994), p. 38. 

จากตาราง 1. กล่าวถึงการเกิดโรงเรียนอาณานิคม สะท้อนภาพเชิงโครงสร้างว่าในแต่ละช่วงปีท่ีเกิดขึน้        

รัฐบาลอาณานิคมต้องการผลผลติจากโรงเรียนให้มาเป็นประชาการท่ีดีและเป็นแรงงานท่ีอยูภ่ายใต้อาณานิคม  
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2. ตารางแสดงโรงเรียนในอาณานิคมดัตช์ 

 

ท่ีมา : Kothrock Willy. The development of Dutch-Indonesian primary schooling: A study in colonial 

education. (The university of Alberta, 1975). P. 68. 

จากตาราง 2. อธิบายขัน้ตอนของการเรียนต่อของระบบการศึกษาของอาณานิคม จะเห็นได้ว่า

โรงเรียนท่ีขยายโอกาสให้ชาวพืน้เมือง โรงเรียนการศึกษาสูงสุดท่ีมัธยมต้น เก่ียวกับอาชีวะหรือวิชาชีพ          
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ขณะเดียวกับการศึกษาโรงเรียนดัตช์ให้โอกาสศึกษาได้ถึงระบบการศึกษาขัน้สูงและมหาวิทยาลัย               

เป็นการเตรียมความพร้อมนําเยาวชนเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ สะท้อนจากโรงเรียนอาชีวะหรือวิชาชีพ 

โรงเรียนเป็นสถาบนัหลกัของการควบคมุ เป็นท่ีบม่เพาะอปุนิสยัพืน้ฐาน การศกึษาเป็นอีกสว่นหนึ่งซึ่ง

มีพืน้ท่ีเพียงเล็กน้อยในโรงเรียน ระบบโรงเรียนถกูจดัตัง้ขึน้เป็นกลไกการควบคมุทางสงัคมและการเมือง และ

เพ่ือตอบสนองตอ่การขยายตวัทางอตุสาหกรรมเมือง และการเพ่ิมขึน้ของประชากร หน้าท่ีหรืองานของโรงเรียน

ของรัฐไม่ได้เป็นการพัฒนาทักษะใหม่แก่ภาคอุตสาหกรรม แต่เป็นการพร่ําสอนดัดนิสยัให้สอดคล้องกับ      

ระเบียบวินยัและศีลธรรม เพ่ือมิให้เกิดการตอ่ต้านหรือเป็นปัญหาความไมเ่ป็นระเบียบในสงัคม 

การจดัการศกึษาในรูปแบบของโรงเรียนได้จดัขึน้ในฐานะแบบแผนการเรียนรู้ท่ีถกูใช้เป็นกลไกในการ

สร้างความมัน่คงให้แก่รัฐ ตัง้แต่การสร้างคนให้เป็นพลเมืองดีของรัฐ ด้วยการอบรมความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การรับใช้ราชการ โดยในระยะเร่ิมแรกนัน้โรงเรียนถูกจัดตัง้ขึน้มาภายใต้เง่ือนไขทรัพยากร ทําให้โรงเรียน           

ถกูจํากดัเฉพาะในชาวดตัช์และชนชัน้สงู โรงเรียนจึงเป็นพืน้ท่ีของ ชนชัน้สงู และเป็นสญัลกัษณ์ของวิทยาการ

ความรู้และอารยธรรมความทนัสมยัแบบตะวนัตก 

แนวคิดความสัมพันธ์อาํนาจและการศึกษา : ระบบโรงเรียน 

แนวคิดความสัมพันธ์ อํานาจและการศึกษาอาศัยแนวคิดของมิ เชล ฟูโก้ 1 1

12 วาทกรรมคือ                    

การจัดระเบียบ หรือการสร้างความเป็นไปได้ในการคิดการพูด กระทําสิ่งต่าง ๆ และกําหนดว่าใครสามารถ           

พดูได้ ทําได้ เมื่อไหร่ ท่ีไหน และด้วยอํานาจอะไร วาทกรรมจึงเป็นสิง่ท่ีให้ความหมายและกําหนดความสมัพนัธ์

ทางสงัคม โดยเป็นตวัสร้างและความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ ขณะเดียวกันก็กดทบั ปิดกัน้ กีดกัน้สิ่งท่ีมีลกัษณะ          

ตา่งออกไปและด้วยการมองเช่นนี ้จึงเป็นการเปิดมิติใหม่ของการมองการศึกษาท่ีไม่ได้มองจากภาพท่ีปรากฏ 

ไม่ว่าจะเป็นการจัดการพืน้ท่ี 1 2

13 การจัดการตารางเรียนในโรงเรียน ล้วนเป็นสิ่งท่ีถูกสร้างโดยวาทกรรม               

โดยมีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองอดุมการณ์บางอยา่ง 

 ด้วยลกัษณะของความสมัพนัธ์ของอํานาจและความรู้นี ้จึงเผยให้เห็นอํานาจรูปแบบใหม่ท่ีมีลกัษณะ

ของเครือขา่ยท่ีมีการจดักระทําตอ่ร่างกายและสง่ผ่านไปยงัสงัคม กลา่วคือ อํานาจถกูสง่ผ่านทางระบบความรู้    

ท่ีเข้าไปกําหนดตวัผู้กระทํา 1 3

14 ผู้ รู้เข้ามาอยู่ในตําแหน่งของผู้ก่อรูปอํานาจ ด้วยเหตุนีค้วามเป็นมนุษย์จึงเป็น

                                                           
12 มิเชล ฟโูก้, ร่างกายใต้บงการ, แปลโดย ทองกร โภคธรรม (กรุงเทพฯ: โครงการจดัพิมพ์คบไฟ, 2004), หน้า 22-23. 

 13 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 33. 

14 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 37. 
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ความจริงท่ีถูกประดิษฐ์โดยเทคโนโลยีของอํานาจท่ีเข้ามากําหนดอตัลกัษณ์ให้กับมนุษย์ มนุษย์จึงเป็นวตัถุ

อํานาจและเป็นเคร่ืองมือหรือสือ่ในการบริหารอํานาจ 

 อํานาจความรู้ท่ีได้รับจากตะวนัตกในการจดัการศึกษา เป็นอํานาจสําคญัในการเข้ามาจดัการศึกษา

โดยตรง ขณะเดียวกันระบบความคิดและอุดมการณ์ตะวันตก ถูกบรรจุมาพร้อมความรู้นัน้ด้วย ความรู้           

กลายมาเป็นกลไกสําคญัในการเข้ามากําหนดการศึกษาโดยตรง อาจพิจารณาได้ในลกัษณะความรู้ศาสตร์

การศึกษาและความรู้ท่ีเป็นสาระวิชา เช่น การวางแผนการศึกษา การบริหารการศึกษา การประถมศึกษา       

การมธัยมศกึษา การอาชีวะศกึษา การอดุมศกึษา เป็นต้น ซึง่การจําแนกลกัษณะนี ้เป็นการตอบสนองทนุนิยม 

ว่าด้วยการแบ่งงานกันทําท่ีเป็นการช่วยประสิทธิภาพการทํางาน ให้มีการแบ่งแยก ทักษะความรู้                

รวมทัง้คณุลกัษณะของคนแบง่ออกตามความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เพ่ือเป็นการคดัสรรและจดัการคนเข้า

สู่ตําแหน่งต่าง ๆ ในสงัคมท่ีมีการแจกแจงหน้าท่ี ทําให้คนส่วนน้อยเท่านัน้ท่ีสามารถเข้าสู่งานอาชีพระดับ

มนัสมองและสว่นใหญ่เป็นงานท่ีใช้แรงงาน 

 เหตุนีก้ารศึกษาทัศนะของฟูโก้จึงไม่ใช่การปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระ 1 4

15 แต่มองว่าการศึกษา            

เป็นภาคส่วนของการสร้างความชอบธรรมให้แก่เจ้าอาณานิคม ท่ีมีการปรับปรุงรูปแบบการควบคุมท่ีใช้                  

การบีบบงัคบั ซึ่งเข้ามาจัดกระทํากับร่างกายโดยตรงในสงัคมโบราณ ให้มาอยู่ในรูปแบบการใช้การควบคุม        

ท่ีขาวสะอาด ภายใต้ภาพของการรักษา ปลดปลอ่ย ให้หลดุพ้นจากความโง่เขลา เฉ่ือยชา ล้าหลงั โดยเข้ามา 

จดักระทํากับระบบคิด มมุมอง ให้ความรู้เป็นสิ่งท่ีดี มีประโยชน์และจําเป็น ซึ่งทรงอิทธิพลมากในการเข้ามา

กํากบัทัง้ร่างกายและจิตใจของมนษุย์ในยคุสมยัใหม ่

การผลิตนักเรียนผ่านระบบโรงเรียนในอาณานิคม 

ในสุราบายาและชวากลางและมีโรงเรียนประถมศึกษาสําหรับเด็กครอบครัวชวา (priyayi)                       

ได้รับการจัดตัง้ขึน้ ช่วงแรกล้มเหลวและต่อมาเร่ิมขยายการขยายตัวและเจริญรุ่งเรือง เน่ืองจากรัฐบาล                 

อาณานิคมกลางพฒันาโรงเรียนเพ่ือเยาวชนชวาและเจ้าหน้ายโุรปท่ีบริหารท้องถ่ินในปี 1871 ผู้วา่ราชการทัว่ไป

ออกพระราชกฤษฎีกาการศกึษาท่ีระบวุา่รัฐบาลเป็นผู้ รับผิดชอบ สาํหรับการศกึษาของประชาชนทัง้ในชวาและ

ในหมูเ่กาะอ่ืน ๆ ของหมูเ่กาะ การศกึษาคือการเตรียมความพร้อมของเด็กสําหรับตําแหน่งบริหารในหน่วยงาน

ภาครัฐ นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะเช่นการเขียนและการอ่านตัวอักษรละติน คณิตศาสตร์ ยิมนาสติกและ            

                                                           
 15 Michel Foucault, Discipline and punish: the birth of the prison (New York: Pantheon books, 1997), p. 20. 
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การร้องเพลงทัง้หมดนีจ้ะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้ในบริเวณท่ีศึกษากับสํานักพิมพ์ดัตช์ท่ีดีกว่าจะเตรียม         

เด็กอินโดนีเซียสาํหรับงานในอนาคตของพวกเขา 15

16 

ผู้ อํานวยการศกึษา กลา่ววา่โรงเรียนสาธารณะสาํหรับอินโดนีเซียควรมีการพฒันาติดอย่างใกล้ชิดกบั 

Dutchexample (Nederlandschen) โดยการทําให้ภาษาดัตช์การเรียนการสอน ขัน้ตอนแรกท่ีได้รับ              

การดําเนินการในปี 1893 รัฐบาลของเนเธอร์แลนด์อินเดียท่ีจดัตัง้ขึน้ทัง้สองประเภทของโรงเรียนประถมศึกษา

สําหรับอินโดนีเซีย: โรงเรียน 1st-class  และโรงเรียน 2nd class17 โรงเรียน 1st-Class มีเจตนาแรกและ            

สําคัญท่ีสุดสําหรับเด็กของหัวหน้าชนพืน้เมืองและของท่ีโดดเด่นอ่ืนๆ ครอบครัวของชนพืน้เมือง โรงเรียน                 

ชัน้ท่ีสองมีความหมายสําหรับเด็กของประชากรในประเทศโดยทัว่ไป การปฏิรูป 1893 ปูทางไปสู่การพฒันา  

ของโรงเรียนสําหรับเด็กอินโดนีเซียตัง้ค่าพวกเขาอยู่บนท้องถนนท่ีมีต่อการบรรลุเป้าหมายของยุโรป               

ของพวกเขาและยงัขยายการเข้าถึงของการศกึษาให้กว้างขึน้ของประชากรอินโดนีเซีย 

ต่อมาเมื่อรัฐมีนโยบายในการขยายการศึกษา โรงเรียนได้ขยายไปยงัพืน้ท่ีต่าง ๆ และทําให้โรงเรียน

เป็นสญัลกัษณ์ของความเจริญ1 7

18 และเป็นหนทางในการก้าวสูค่วามเจริญภายนอกพืน้ท่ีทัง้ด้านการงานอาชีพ 

เพศ และชาติตระกลู การขยายตวัของโรงเรียนมุง่สร้างปริมาณมากกวา่คณุภาพ โดยทกุพืน้ท่ีชมุชนตา่งต้องการ

ให้มีการจดัตัง้โรงเรียนขึน้ในพืน้ท่ีเพ่ือเป็นสญัลกัษณ์วา่เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเจริญแล้ว ดงันัน้ การก่อตัง้โรงเรียนใน

พืน้ท่ีตา่ง ๆ เป็นไปในลกัษณะท่ีชมุชนช่วยกนัก่อสร้างขึน้โดยรัฐสนบัสนนุในการบคุลากร โดยการคดัคนในพืน้ท่ี

ท่ีผา่นการศกึษาในระบบโรงเรียนเข้ามาเป็นครูสอนในโรงเรียนชมุชน การจดัการศกึษาในโรงเรียนท่ีตัง้ในชุมชน

จึงเป็นการศึกษาภาคบังคับท่ีเป็นไปตามแนวนโยบายแห่งรัฐเท่านัน้ ส่วนการศึกษาระดับท่ีสูงกว่านัน้              

รัฐมีนโยบายท่ีจะจดัให้กบักลุม่คนท่ีมีปัญญาสงูเทา่นัน้  

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนจึงแยกเป็น 2 ส่วนคือ ประถมศึกษาท่ีจัดความรู้พืน้ฐานและ

มธัยมศกึษาท่ีจดัเป็นความรู้สงูกวา่ระดบัประถมศกึษา 1 8

19 จึงมิได้เป็นเพียงการแบ่งการศึกษาเท่านัน้ แต่ยงัแบ่ง

                                                           
 16 Ewout Frankema, State and Missions: The comparative development of education and its  

impact on state governance in the Congo and Indonesia since c. 1900 (Utrecht University, 2011), p. 22. 

17 SoewandiRonodidjojo, A Study of occupattional Education in Indonesia, p. 29. 

 18 EwoutFrankema, State and Missions: The comparative development of education and its mpact on state 

governance in the Congo and Indonesia since c. 1900 (Utrecht University, 2011), p. 87. 

 19 Kothrock Willy, The development of Dutch-Indonesian primary schooling: A study in colonial education 

(The university of Alberta, 1975), p. 54. 
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ชัน้คนออกเป็นกลุ่ม โดยท่ีคนท่ีเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับมัธยมได้นัน้ต้องเป็นกลุ่มท่ีมีทุนทรัพย์และ

สติปัญญา 

การดําเนินการจัดการศึกษาเช่นนีจ้ึงเป็นการผลิตซํา้ชนชัน้ ท่ีจากเดิมแบ่งแยกโดยชาติกําเนิด          

คนท่ีเกิดในตระกูลใดก็จะดํารงและสืบทอดสถานภาพต่อไป แต่เมื่อรัฐมีนโยบายการพฒันาโดยใช้การศึกษา      

จดัผา่นระบบโรงเรียนเข้าเป็นกลไกการพฒันา ยกระดบัคนให้มีความเทา่เทียมกนัโดยกําหนดให้ผู้ ใดท่ีมีความรู้

ความสามารถเลือ่นระดบัเข้าสูฐ่านะอาชีพใหมไ่ด้ แตด้่วยการศกึษาผา่นระบบโรงเรียนท่ีไมเ่พียงมีความรู้ แตย่งั

มีชุดของค่าใช้จ่ายท่ีผนวกมากับการศึกษาในแต่ระดับชัน้ด้วย 1 9

20 การศึกษาในภาพของหนทางการหลดุพ้น     

จากพนัธนาการชนชัน้ ในรูปลกัษณ์ใหม่ท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพและดมูีเหตผุล โดยใช้ฐานะทางเศรษฐกิจและ

ระดบัสติปัญญาเป็นตวัแบ่งแยก ซึ่งเป็นการปิดกัน้ตนสว่นใหญ่ออกจาการศึกษาระดบัสงู หรือเป็นการสร้าง

ความไมเ่ทา่เทียมกนัโดยอาศยัการศกึษาเป็นตวัแยก 

การแบง่แยกนีจ้ดักระทําโดยอาศยัวาทกรรมการศกึษา ท่ีสร้างให้การศกึษาเป็นหนทางแหง่การพฒันา

เพ่ิมพูนสติปัญญา ให้ได้มาซึ่งอาชีพท่ีมั่นคง ฐานะทางเศรษฐกิจ การยอมรับและการยกย่องทางสังคม 

การศึกษาจึงเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่า แต่เป็นสิ่งท่ีมีขอบเขตจํากัดเฉพาะคนมีฐานะหรือมีสติปัญญาเท่านัน้ ดังนัน้         

การท่ีรัฐจดัการศกึษาโดยการจดัตัง้โรงเรียนต่าง ๆ ทัว่ประเทศ จึงเป็นภาคปฏิบตัิการจริงท่ีทําหน้าท่ีให้เห็นจริง

วา่การศกึษามีความสาํคญั รัฐจึงได้กระจายการศกึษาไปยงัพืน้ท่ีตา่ง ๆ ของประเทศ 

3. ตารางจาํนวนเยาวชนในอาณานิคมอินดีสที่เข้าสู่ระบบการศึกษา (1899-1939) 

ปี 

ห มู่ บ้ า น

โ ร ง เ รี ย น

( Village 

school) 

โ ร ง เ รี ย น 

2nd class 
H.I.S/H.C.S E.L.S 

จํ า น ว น

เยาวชน 

จํ า น ว น

ประชาก

ร 

1899 - 92,128 - 1,381 999,4448 37,348,

000 

(1905) 

 

1904 - 148,138 - 3,387 152,202 

1909 43,713 240,269 - 4,016 288,843 

1914 281,451 313,308 20,286 4,163 621,759 

                                                           
 20 Ibid., 23. 
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1919 359,835 355,482 29,286 5,915 754,286 48,299,

684 

(1920) 

 

59,138,

067 

(1930) 

 

 

1924 685,222 412,756 53,467 5,200 1,166,177 

1930 1,085,520 310,049 56,902 4,113 1,541,516 

1935 1,507,931 78,950 62,356 4,800 1,847,519 

1939 1,826,906 9,470 69,502 5,236 2,187,278 

 ท่ีมา: Jan S Aritonang, Mission schools in Batakland (Indonesia) 1861-1940, (Leiden: New 

York :E.J. Brill, 1994), p. 3. 

ภายใต้การกระจายการศึกษาในรูปของโรงเรียนไปทัว่ทุกพืน้ท่ีของประเทศ ไม่เว้นในพืน้ท่ีห่างไกล           

ซึ่งเป็นการกระจายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและการจัดการศึกษาภายใต้หลกัสตูรเดียวกันทั่ว

อาณานิคม ท่ีทําหน้าท่ีเป็นหลกัฐานยืนยนัถึงความเท่าเทียมกนัของการศึกษาท่ีจดัโดยรัฐ 2 0

21 แต่ในทางปฏิบตัิ    

จริงนัน้ การจดัการศกึษาในพืน้ท่ีห่างไกลนัน้ยงัแตกต่างจากการศึกษาในพืน้ท่ีเมืองอย่างน่าตกใจ ทัง้ในสว่นท่ี

สามารถมองเห็นได้ เช่น อาคารเรียน ความขาดแคลนครูท่ีเข้าไปปฏิบตัิการสอน ขาดแคลนวสัดอุปุกรณ์ เป็นต้น 

การจัดการการเรียนการสอน 

ฟโูก้ ซึง่วิเคราะห์สถาบนัทางสงัคมในโลกสมยัใหม ่ในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือทางอํานาจในการควบคมุ

มนุษย์ ซึ่งไม่ใช่อํานาจในรูปแบบของการกดขี่ สร้างความรุนแรงต่อร่างกาย กายภาพแต่เป็นอํานาจ                    

ในการควบคมุมนษุย์ผา่นการสร้างบรรทดัฐาน สร้างวินยั ไปในระดบัลกึถึงร่างกายของมนษุย์ 

โดยความแตกตา่งระหวา่ง “อํานาจสมยัใหม่” กบั “อํานาจก่อนสมยัใหม่”22 คือ อํานาจก่อนสมยัใหม่

นัน้ อํานาจจะกระจุกตวัอยู่ในกลุม่คนท่ีผกูขาดการเข้าถึงสจัธรรม เช่น นกับวช พระ กษัตริย์ ต่างจากในสงัคม

                                                           
 21 Ibid., 56. 

 22 Michel Foucault, Discipline and punish: the birth of the prison (New York: Pantheon books, 1997), p. 23. 
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สมยัใหม ่อํานาจกลบักระจายไปตามกลุม่คน “ผู้ เช่ียวชาญ” เช่น หมอ ครู นกัวิทยาศาสตร์ นกักฎหมาย จึงไม่มี

องค์อธิปัตย์หนึ่งเดียวในการใช้อํานาจ แต่ทกุคนใช้อํานาจและถกูควบคมุโดยอํานาจไปพร้อมกนั และอํานาจ

สมยัใหมทํ่างานแบบเงียบและไร้ความรุนแรงในทางกายภาพ แตจ่ะใช้วิธีอ่ืน เช่น การสร้างมาตรฐานทางสงัคม 

อะไรคือสิง่ท่ีถกูต้องดีงาม การกําหนดความรู้วา่เป็นมาตรฐานท่ีทกุคนต้องทําตาม การสร้างระเบียบวินยั 

ฟโูก้ได้อธิบายการใช้อํานาจสมยัใหมผ่า่นตวัแบบของ “คกุ” (panopticon)22

23 จะเห็นว่ามีฐานซอยเป็น

ห้องตารางเล็ก ๆ โดยทกุห้องหนัเข้าหาหอคอยสู่ศนูย์กลางท่ีซึ่งผู้คมุจะคอยจ้องมองนกัโทษ และเป็นการจ้อง

มองทางเดียว นกัโทษจะหวาดระแวงตลอดเวลาเพราะจะรู้สกึถกูจ้องมองตลอดเวลา ไมว่า่หอคอยดงักลา่วจะมี

ผู้คมุอยูห่รือไม ่เพราะการออกแบบพืน้ท่ีในเชิงสถาปัตย์ทําให้รู้สกึวา่พร้อมจะถกูจ้องมองตลอดเวลา “คกุ” จึงถือ

เป็นงานออกแบบท่ีมีพลงัในการกําหนดพฤติกรรมของมนษุย์พอสมควร สามารถ ควบคมุระดบัรายละเอียดเพ่ือ

ปลูกฝังพฤติกรรม โดยท่ียังไม่มีการลงโทษรุนแรง ซึ่งตัวแบบนีก็้สามารถประยุกต์ใช้อธิบายสถาบันทาง

สงัคม เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน สถาบนัทางสงัคมสมยัใหม่น่าสนใจว่า ภายใต้สงัคมเสรีสมยัใหม่นีท่ี้ซึ่งทกุคน

เช่ือวา่มีเสรีภาพจริง ๆ แตภ่ายใต้ความเช่ือนีเ้มื่อมองจากมมุของสถาปัตยกรรมจะพบว่ามนษุย์เราไม่มีเสรีภาพ

จริง ๆ แตกํ่าลงัถกูควบคมุผา่นเทคโนโลยีสมยัใหม 2่3

24 

  โรงเรียนก็มีการซอยห้องเรียนเป็นหน่วยย่อย ๆ เพ่ือใช้ฝึกฝนเด็กให้เป็นไปตามาตรฐานท่ีสงัคม

สมยัใหมกํ่าหนดให้ ซึง่ถ้ามองจากตวังานสถาปัตยกรรม24

25 จะมีการเกิดขึน้ของการออกแบบแถวท่ีนัง่มีระยะหา่ง

ท่ีครูสามารถสํารวจและสอดส่องพฤติกรรมนกัเรียนได้อย่างทัว่ถึง ทางเดินท่ีเป็นระเบียบ การออกแบบลาน

กลางอาคารท่ีครูจะสามารถควบคมุได้อย่างใกล้ชิด “แนวแกนท่ีสมมาตร” นกัเรียนจะถกูควบคมุอย่างเข้มงวด 

เพ่ือพฒันาตวัอยา่งเป็นระเบียบเป็นลําดบัชัน้ ทกุอย่างจะไหลลื่นไปตามสายพานการผลิตท่ีถกูควบคมุภายใต้

ระเบียบวินยัและมาตรฐานทางสงัคมท่ีถกูกําหนดเอาไว้ ท่ีสดุแล้วโรงเรียนจึงไมต่า่งจากเคร่ืองจกัรท่ีควบคมุและ

ครูคือผู้คมุ นกัเรียนคือนกัโทษ 

 

 

 

                                                           
 23 Ibid., 27. 

 24 Ibid., 27. 

 25 Ibid., 30. 
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4. ตารางเรียนแสดงการเรียนการสอนภาษาใน โรงเรียน HIS ในปี ค.ศ.1915 

ชัน้เรียน 

Grade 

จํานวนชัว่โมงการเรียนภาษาตอ่สปัดาห์ จํ า น ว น ชั่ ว โ ม ง

บทเรียนตอ่สปัดาห์ ดตัช์ ภาษาถ่ิน มาเลย์ 

1 8.25 4.50 - 18 

2 12 6 - 27 

3 10.50 6 - 27 

4 10.50 5.25 2.25 27 

5 10.50 4.50 2.25 27 

6 12 3 1.50 27 

7 14.25 0.75 0.75 27 

 ท่ีมา: SuwignyoAgus. The breach in the dike : regime change and the standardization of 

public primary-school teacher training in Indonesia,1893-1969, p. 67 

 การปกครองแบบอาณานิคมได้ทําให้วฒันธรรมเหลา่นีม้ีสถานะท่ีไมเ่ทา่เทียมกนัในสงัคม นัน่อาจเป็น

เพราะอคติของเจ้าอาณานิคมเองด้วย และก็อาจเป็นเพราะความจําเป็นในการปกครองด้วยความหลากหลาย 

(และเหลือ่มลํา้) ทางวฒันธรรมนีป้รากฏชดัใน “ภาษา”26 ของผู้คนในอาณานิคม แตท่ี่ชดัยิ่งกวา่คือ “สทิธิในการ

ใช้ภาษา” เหล่านัน้ ภาษาชวาซึ่งมีระดบัชัน้ถูกใช้กนัในหมู่ชาวพืน้เมืองบนเกาะชวาตามระดบัชัน้ตามจารีต 

ภาษาดตัช์ใช้กนัในหมู่ชาวดตัช์และในราชการ ชาวต่างชาติ เช่น ชาวจีนหรือฝร่ังเศสยงัคงใช้ภาษาของตนใน

ชีวิตประจําวัน ส่วนภาษามลายูจะถูกใช้เมื่อมีการสื่อสารข้ามกันระหว่างเชือ้ชาติหรือชนชัน้ ในขณะท่ี           

ชาวพืน้เมืองถกูกีดกนัไม่ให้ใช้ภาษาของเจ้าอาณานิคมในชัน้ศาล2 6

27 ความแตกต่างทางชาติพนัธ์ุได้แบ่งคนใน         

หมูเ่กาะออกเป็นชาวยโุรปแท้ ชาวอินโด (ลกูคร่ึงยโุรปกบัชาวพืน้เมือง) และชาวพืน้เมือง คนทัง้สามกลุม่ได้รับ

สทิธิท่ีไมเ่ทา่กนัตามกฎหมายท่ีออกโดยชาติเจ้าอาณานิคม 

                                                           
 26 Mikihiro MORIYAMA, “Language Policy in the Dutch Colony: On Sundanese in the Dutch East Indies “, 

Southeast Asian Studies (Vol. 32, No.4, March 1995), p. 53. 

 27 Ibid., 62. 
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 การมีภาษาถ่ินในหลกัสตูร มองการควบคมุจดัให้เรียนภาษาถ่ินในอาณานิคม เป็นการสร้างอปุสรรค

ให้แก่ชาวพืน้เมืองในแต่ละพืน้ท่ี ให้สื่อสารกันยาก ในขณะเดียวกันทั่วทุกเกาะในอาณานิคมอินดีสต้องพูด

ภาษาดตัช์เป็นภาษาหลกัและใช้เป็นภาษาราชการ เพ่ือรวมอาณานิคมให้เป็นหนึ่งภายใต้ภาษาเดียวนัน่คือ 

ภาษาดตัช์ 

5. ตารางเปรียบเทียบของโรงเรียนอาณานิคม 

โรงเรียนประเภท นักเรียน ครู สิ่ งแวดล้อมอุปกรณ์

การเรียน 

1. โรงเรียนสาํหรับมวลชนพืน้เมือง 

 

 

นั ก เ รี ย น

พืน้เมือง 

เคร่ืองแบบ 

สวมใสเ่สือ้ผ้า

แบบดัง้เดิม 

เท้าเปลา่ 

อิ น โ ด นี เ ซี ย

พืน้เมือง สวม

ใส่เสือ้ผ้าแบบ

ดั ้ง เ ดิ ม ข อ ง

ชาวชวา 

ชัน้เรียนคอ่นข้างสกปรก; 

กระดานดําเลก็ ๆ น้อย ๆ 

ห้องเรียนขนาดเล็กและ

แ อ อั ด  ห นึ่ ง โ ต๊ ะ เ ล็ ก

สาํหรับนกัเรียน นกัเรียน

มีกระดาษชนวนสําหรับ

เขียน 

2. โรงเรียนสาํหรับชาวพืน้เมืองชนชัน้สงู 

 

 

นักเรียนส่วน

ใหญ่เป็นชาว

พืน้เมืองและ

ชาวจีนส่วน 

ส ว ม

เ ค ร่ื อ ง แ บ บ

ห รื อ ดี แ บ บ

ดั ้ ง เ ดิ ม  / 

เ สื ้ อ ผ้ า ท่ี

ทั น ส มั ย 

รองเท้าและ

ถุง เ ท้า  ชาว

ยุ โ ร ป ส่ ว น

ชาวยุโรปส่วน

ให ญ่ สว ม ใ ส่

เ สื ้ อ ผ้ า ท่ี

ทนัสมยั, ชุด

ยาวและเสื อ้ 

ค รู บ า ง

พืน้เมืองสวม

ใส่เสือ้ผ้าแบบ

ดัง้เดิม 

ส มุ ด แ ล ะ ตํ า ร า เ รี ย น

สาํหรับนกัเรียนแต่ละคน 

เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ท่ี ดี  โ ต๊ ะ

ขนาดใหญ่ นักเรียนใช้

ปากกาเขียนมีตลบัหมึก

ประจําแต่ละโต๊ะ สร้าง

อาคารดี ภาพวาดแผนท่ี

บนผนงั 
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โรงเรียนประเภท นักเรียน ครู สิ่ งแวดล้อมอุปกรณ์

การเรียน 

ใหญ่สวมใส่

เ สื ้ อ ผ้ า ท่ี

ทนัสมยั, ชุด

ยาวและเสือ้ 

3. โรงเรียนสาํหรับชาวยโุรปและยเูรเชียน 

 

 

 

 

 

ช า ว ยุ โ ร ป

ส่ ว น ใ ห ญ่

ชาวบ้านบาง 

สวมใสเ่สือ้ผ้า

ท่ี ทั น ส มั ย

ด้ ว ย

อุปกรณ์เสริม

เ ช่ น ห ม ว ก

หรือเข็มขดั 

ชาวดตัช์ จาก

ฮอลนัดา 

นักเรียนบางคนจะกลับ

บ้านโดยรถเข็นบ้านและ

จักรยานซึ่งแสดงให้เห็น

สถานะทางสงัคมสงูสว่น

ใหญ่เอารถรางซึ่งเป็นท่ี

รออยู่ข้างนอกโรงเรียน

ข อ ง พ ว ก เ ข า พื น้ ห ลัง

พบว่ามีอาคารเ รียนท่ี

ยิ่งใหญ่และทนัสมยั 

 ท่ีมา: IwanSyahril. “Indonesian Schools During the Dutch Colonization,” available from 

http://iwansyahril.blogspot.com/2012/05/indonesian-schools-during-dutch.html 

 จากตารางท่ี 5 เป็นภาพการเรียนการสอนในห้องเรียนและอปุกรณ์การเรียนการสอนซึ่งการศึกษา        

ในสมยัอาณานิคมมีนวนิยายเชิงประวตัิศาสตร์เป็นหลกัฐานชิน้สําคญัของสะท้อนภาพของการผลิตนกัเรียน

พืน้เมืองในอาณานิคม ในนวนิยายอิงประวตัิศาสตร์เร่ืองแผ่นดินแห่งชีวิตตวัละครเอกชาวพืน้เมืองช่ือมิงเก 2 7

28 

เป็นลกูหลานชนชัน้สงูชวา และก็ได้รับการศกึษาจากโรงเรียนประถม ELS มธัยม HBS และเรียนต่อในระดบัสงู

ท่ีโรงเรียน STOVIA โรงเรียนฝึกหัดแพทย์ชาวพืน้เมือง มิงเกสามารถพืน้ภาษาดัตช์ในการสื่อการได้                    

จะเห็นได้จากในนวนิยาย มิงเกเป็นลา่มให้กบัชนพืน้เมืองหลายครัง้ 

                                                           
28 ปราโมทยา อนนัตา ตร์ู, แผ่นดินของชีวิต, 31. 
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6. ตารางระยะเวลาการเรียนการสอน โรงเรียนดัตช์-พืน้เมือง 

การศกึษาโรงเรียนพืน้เมือง/ตอ่ปี การศกึษาตะวนัตก /ตอ่ปี 

ประถมศึกษ

า 
อาชีวะ ประถมศกึษา 

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า

ตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอน

ตอนปลาย 

การศึกษาขึน้สูง

อดุมศกึษา 

6 ปี 

โรงเรียน 2nd 

class 

1 ปี 

โรงเรียนเกษตร 

7 ปี 

E.L.S 

4 ปี 

MULO 

5 ปี 

H.B.S 

5 ปี 

วิทยาลยัเทคนิค 

2-3 ปี 

ห มู่ บ้ า น

โรงเรียน 

2 ปี 

โรงเรียนพาณิชย์ 

7 ปี 

H.I.S หรือ 1st 

class 

 
3 ปี 

A.M.S 

5 ปี 

วิ ท ย า ลั ย /

มหาวิทยาลยั 

 
2 ปี 

โรงเรียนเตรียมครู 

6 ปี 

H.C.S 
 

3 ปี 

MOVIA 
 

ท่ีมา: Jan S. Aritonang, Mission  School in Bakland 1861-1940, p. 34. 

 จากตาราง 4 และ 5 แสดงถึงการควบคมุของดตัช์ผ่านการเรียนการสอนในปี 1893 รัฐบาลได้ออก  

พระราชกฤษฎีกาแยกตา่งหากซึง่เป็นท่ียอมรับทัง้สองประเภทของโรงเรียนประถมศึกษาสําหรับเด็กอินโดนีเซีย         

ชัน้แรกและโรงเรียน 1st class ตัง้อยู่ในอําเภอหรือจงัหวดั เมืองและในเมืองหลกัของเขตทางภมูิศาสตร์ และ

ตําบล โรงเรียน ชัน้แรกก็ยงัจะต้องตัง้อยูใ่นศนูย์กลางของการค้าและการอตุสาหกรรมในเมือง โรงเรียนชัน้สอง

จะได้รับการก่อตัง้ขึน้ทัง้ในพืน้ท่ีท่ีมีอยู่แล้วโรงเรียนชัน้แรกและใน 'พืน้ท่ีอ่ืน ๆ แต่การควบคุมของรัฐบาลไม่ได้

อธิบายความหมายของ' พืน้ท่ีอ่ืน ๆ คนบางครัง้เรียกว่าโรงเรียนชัน้ท่ีสองเป็น “volksschool” แต่ต่อมาหลงัจาก 

โรงเรียนหมูบ้่าน2 8

29 จดัตัง้คําว่า “volksschool” ถกูนํามาใช้โดยเฉพาะการอ้างถึงโรงเรียนหลงั มนัอาจจะคิดว่า

คําวา่ “พืน้ท่ีอ่ืน ๆ” หมายความวา่ทัง้สองเมืองในเมืองและชนบท 

ในช่วง ค.ศ.1911 โรงเรียนมีบทเรียนวิ่งห้าชั่วโมงทุกวัน ยกเว้นในชัน้แรกซึ่งในชัน้เรียนถูกลงไป                 

3.5 ชั่วโมง 2 9

30 มีการแบ่งสามสิบนาทีในระหว่างเรียนเป็นบทเรียนท่ีได้รับในภาษาพืน้ถ่ิน ถ้าภาษาพืน้ถ่ิน             

                                                           
 29 Frances Gouda, “Teaching Indonesian girls in Java and Bali1900-1942: Dutch progressives, the 

infatuation with‘oriental’ refinement, and ‘western ’ ideas about proper womanhood “, Women's History Review, 25. 
30 Ibid., 44. 
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ของพืน้ท่ีทางภมูิศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีไม่ได้มาตรฐานเพียงพอท่ีจะนํามาใช้ในระดบัการศึกษาโรงเรียน

ควรใช้ 'มาเลย์' รัฐบาลตดัสนิใจท่ีเป็นภาษาพืน้ถ่ินท่ีสาํคญัท่ีจะใช้ในโรงเรียน 

ผลกระทบจากการผลิตนักเรียนพืน้เมือง 

 การควบคมุและผลิตนกัเรียนผ่านสถาบนัการศึกษาท่ีเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ พร้อมกบันกัเรียนพืน้เมืองท่ี

เพ่ิมมากขึน้ รัฐบาลอาณานิคมวางแผนการจัดการเรียนการสอนแบบตะวันตกให้แก่นักเรียนพืน้เมืองและ                 

ในการเรียนการสอนหลกัสตูรท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสดุคือ การเรียนภาษา จะเห็นได้จากตาราง 1.3 ว่าการเรียน                

การสอนมีภาษาดตัช์ในหลกัสตูรตอบรับกบัอาณานิคมซึง่ใช้ภาษาดตัช์เป็นภาษาราชการ 

 กฎระเบียบของรัฐบาลอย่างชดัเจนระบวุ่าภมูิศาสตร์เร่ืองการเรียนการสอนในหลกัสตูร ของโรงเรียน     

มีการมุง่เน้นไปท่ีประเทศเนเธอร์แลนด์และยโุรปนีแ้ยกออกจากภมูิศาสตร์สอนในโรงเรียนประถมศึกษาสําหรับ

เด็กในยุโรปซึ่งทัง้สองเนเธอร์แลนด์อินดีส (โดยเฉพาะ Java) และเนเธอร์แลนด์และยุโรปเป็นเนือ้หาหลกั               

ของการศกึษา ในหลกัสตูรของชัน้แรกและโรงเรียนชัน้ท่ีสองอ้างว่าก่อนหน้านีช้าวดตัช์ไม่ถกูนํามาใช้หรือได้รับ

การยกเว้นดตัช์ท่ีถูกใช้ในเกรดสองและสามของโรงเรียนชัน้ท่ีสองเร่ิมต้นในปี 1906 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อาณานิคมเจ้าหน้าท่ีของรัฐบางคนอ้างว่าการศึกษาให้กับเด็ก ๆ ในโรงเรียนในปี 1904 ความคิดของการ

ปรับปรุงโรงเรียนโดยการขยายจํานวนของเกรด 3-4 ถกูปฏิเสธเพราะ กฎระเบียบของรัฐบาลระบไุว้อย่างชดัเจน

ว่าโรงเรียนควรประกอบด้วยสามคะแนน สามปีต่อมาในปี 1907 รัฐบาลได้ขึน้มาด้วยนโยบายใหม่ดัตช์จะ              

ถกูนํามาใช้เป็นภาษาท่ีใช้ในการเรียนการสอนและจะได้รับการสอนเป็นเร่ืองแน่นอน ในโรงเรียนชัน้แรกเปลี่ยน

ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน (ประวตัิศาสตร์ของเกาะ) สงูสดุไม่เกินห้าชัว่โมง บทเรียนแต่ละวนัจะได้รับการจัดสรร

ให้กบับทเรียนภาษาดตัช์ซึง่เหตผุลท่ีโรงเรียนได้รับการขยาย 5-6 ปีท่ีผา่นมา เพ่ือสนบัสนนุการใช้งานของดตัช์ 30

31 

ห้องสมดุโรงเรียนท่ีถกูจดัมาให้กบัหนงัสือภาษาดตัช์ รัฐบาลท่ีได้รับมอบหมายครูยโุรป ไปสอนท่ีเกรด 3 4 5 

และ 6 ในโรงเรียน โรงเรียน 2nd class ยงัอาจมีชาวดตัช์เป็นเร่ืองแน่นอนพวกเขาควรจะทําเช่นนัน้โรงเรียนจะม ี 

สี่เกรดแทนของเดิมสาม ประวตัิศาสตร์ได้ชีใ้ห้เห็นว่าการเปิดตัวของชาวดตัช์กับเด็กอินโดนีเซียเปิดประตูสู ่             

โลกตะวนัตก อนัท่ีจริงการแนะนําของชาวดตัช์ในปี 1907 นําไปสูก่ารปรับปรุงในโครงสร้างการศกึษาในปีถดัมา

ซึง่การทดทางการเมืองเป็นสญัลกัษณ์ของการรับรู้ของสิทธิในอินโดนีเซีย 3 1

32 ให้มีมาตรฐานยโุรปของการศึกษา   

เด็กชนพืน้เมือง เคร่ืองมืออ่อนน้อมมากขึน้ของนโยบายสวัสดิการอย่างเป็นทางการ หันไปนักเรียนข้อมูล          

                                                           
 31 Eny Winarti, This dissertation titled School-Level Curriculum: Learning from a Rural School in  Indonesia, 

p. 98. 

 32 Ewout Frankema, “Why was the Dutch legacy so poor?  Educational development in the  

Netherlands Indies, 1871-1942”, CGEH Working Paper Series (Wageningen University, 2014), p. 31. 
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ในการแสดงประชากรศาสตร์โรงเรียนท่ีจํานวนของเด็กท่ีโรงเรียนประถมศึกษาของชนชัน้อินโดนีเซียและ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

 จะเห็นได้ว่ากลไกการควบคุมโรงเรียนของรัฐบาลอาณานิคม โดยผ่านนโยบายจริยธรรมช่วงแรก

สามารถควบคุมและผลิตนกัเรียนและครู เพ่ือเป็นแรงงานรับใช้อาณานิคม มีประสิทธิภาพและสามารถทําให้

เกิดชดุความรู้แบบตะวนัตกและสอดคล้องกบัรัฐบาลอาณานิคม แต่ในช่วงหลงัเกิดการต่อรองจากชนพืน้เมือง 

ทําให้เกิดชุดความรู้ใหม่ท่ีเป็นแบบพืน้เมืองโดยบคุลากรท่ีมีการศึกษา ดงันัน้ โรงเรียนเป็นสถาบนัการควบคมุ         

ท่ีบรรจุองค์ความรู้และเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการสร้างบุคลากรให้คล้อยตามไปกับรัฐ ในขณะเดียวกัน                     

โรงเรียนเป็นเหมือนดาบสองคม เป็นหน่วยการต่อรองความรู้พืน้ฐาน โรงเรียนเป็นสถาบนัควบคมุท่ีขึน้อยู่กับ

อํานาจและผู้ปกครองจะหยิบยื่นชดุความรู้ใสใ่ห้กบัประชาชน 
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 การเมืองมุสลิมยุค Reformasi (1990-2004)  

กับ ผลกระทบต่อการพัฒนาประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย 

 

นดา แวยโูซะ 

 

 ประชากรของประเทศอินโดนีเซียร้อยละ 88 หรือ 205 ล้านคนคือชาวมสุลิม 0

1 โดยประเทศอินโดนีเซีย         

ถือว่าเป็นประเทศท่ีมีประชากรมสุลิมมากท่ีสดุในโลก ซึ่งเราจะเร่ิมเห็นบทบาทของชาวมสุลิมในทางการเมือง

อยู่โดยตลอด และปรากฏเด่นชดัขึน้ในช่วงการลม่สลายของระบบ Sueharto (ค.ศ. 1998) โดยกลุม่การเมือง

มุสลิมต่าง ๆ ในอินโดนีเซียเร่ิมสามารถมีบทบาทมากขึน้ในการกําหนดแนวทางการเมืองในประเทศ 1

2                

ซึ่งภายหลงัการลงจากอํานาจของ Sueharto รู้จักกันในช่ือยุค Reformasi ซึ่งเป็นความพยายามท่ีจะ                

พฒันาการเมืองภายในประเทศเป็นแบบประชาธิปไตย ลดการ Corruption ลดอํานาจของทหาร เพ่ิมอิสรภาพ           

ของสื่อสารมวลชน และการทําให้เพ่ิมขึน้ของพรรคการเมือง โดยเร่ิมต้นตัง้แต่ปี 1990 เป็นต้นมา 2

3 โดยในปี 

2004 ได้มีการจัดการเลือกตัง้ทั่วไปทั่วประเทศอินโดนีเซียและยังได้มีการเลือกตัง้ “ประธานาธิบดี”               

จากประชาชนเป็นครัง้แรก ซึ่งก่อนปีดังกล่าว “MPR” หรือ “The People’s Consultative Assembly”                   

จะเป็นกลุ่มท่ีคดัเลือก “ประธานาธิบดี” และ “รองประธานาธิบดี” เอง 3

4 ซึ่งการเลือกตัง้ในปี 2004 จึงถือว่า            

เป็นจุดสิน้สุดในการเปิดพืน้ท่ีทางการเมือง โดยเฉพาะพืน้ท่ีการต่อสู้ ในเ ร่ืองการเลือกผู้ นําประเทศ                       

ของกลุ่มการเมืองมุสลิมโดยพืน้ท่ีทางการเมืองดังกล่าวถือว่าเป็นจุดสําคัญท่ีสามารถควบคุมหรือ                

                                                           
1 Pew Research Centre, “Muslim Population of Indonesia”, Pew Research Centre, available from 

http://www.pewforum.org/2010/11/04/muslim-population-of-indonesia/ (January 31, 2015). 

2 Greg Fealy, Sally White and Virgina Hooker, Voice of Islam in Southeast Asia: A contemporary 

Sourcebook (Singapore: Seng Lee Press, 2006), p. 45. 

3 Andreas Ufen and Marco Bunte (ed.), Democratization in Post-Sueharto Indonesia (Suffolk: Refine Catch, 

2009), p. 105. 

4 Bahtiar Effendy, Islam and the State in Indonesia (Singapore: Institute of Southeast Asia studies, 2003), 

p. 175. 

http://www.pewforum.org/2010/11/04/muslim-population-of-indonesia/
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การเมืองมสุลมิยคุ Reformasi (1990-2004) กบั ผลกระทบตอ่การพฒันาประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย 

 กําหนดแนวทางอํานาจและอิทธิพลของมุสลิมให้อยู่ในระดบัสงูของการปกครองจนนํามาซึ่งการเป็นประเทศ       

ท่ีมีความเป็นประชาธิปไตยเป็นอนัดบัท่ี 64 ของโลก4

5 

 บทความนีมุ้่งหวังท่ีจะสร้างความเข้าใจเก่ียวกับอิทธิพลของกลุ่ม “การเมืองมุสลิม” ในประเทศ

อินโดนีเซียช่วงยคุ Reformasi (1990-2004) ท่ีสง่ผลตอ่การชะลอตวัของการพฒันาประชาธิปไตย โดยนํากรอบ 

“แนวคิดพหสุงัคม” และ “ทฤษฏีการระดมทรัพยากร” เพ่ืออธิบายให้เห็นถึงการเข้ามามีอํานาจทางการเมือง    

ของกลุ่มการเมืองมุสลิม ในสังคมอินโดนีเซียช่วงการปฏิรูปจากการศึกษาก็พบว่าระหว่างปี 1990-2004             

กลุ่มการเมืองมุสลิมได้สร้างแนวร่วมจากกลุ่มต่างๆ ขึน้ โดยสร้างอัตลักษณ์ร่วมผ่านการชูประเด็น 

“ประชาธิปไตย” โดยการสร้างแนวร่วมโดยใช้องค์กรทางสงัคม โดยเฉพาะนกัเรียนนกัศึกษาและสื่อมวลชน              

ท่ีอยูภ่ายใต้กลุม่การเมืองมสุลมิเป็นกลุม่ขบัเคลือ่นหลกั จึงทําให้การเมืองหลงัการลงจากอํานาจของ Sueharto 

เป็นการตอ่รองกนัภายในกลุม่การเมืองมสุลมิเป็นสว่นใหญ่ และการพฒันาการเมืองให้เป็นแบบประชาธิปไตย        

ก็ได้ชะลอตวัลงเน่ืองจากความหลากหลายทางจุดยืนของกลุม่การเมืองมสุลิมท่ีมีเป้าหมายท่ีต่างกนั โดยทกุ ๆ

การเปลี่ยนถ่ายระบบการปกครอง ความวุ่นวายเป็นสิ่งท่ีเราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งความหมาย           

ของ “มสุลมิการเมือง” ในบทความนีก็้คือ กลุม่ชาวมสุลมิท่ีรวมตวักนัในเชิงอตัลกัษณ์ทางด้านการเมืองมากกวา่

ในด้านศาสนาความเช่ือ เป็นการใช้ศาสนาเป็นเคร่ืองมือของกลุ่มบุคคลหนึ่ง ๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมาย              

ทางการเมือง5

6 ซึง่มีทัง้กลุม่ท่ีใช้ความรุนแรง “Islamist Group”7 และกลุม่ท่ีไม่ใช้ความรุนแรง “Islamic Group”                  

โดยในงานวิจยัเลม่นีผู้้จดัทําได้ให้ความหมายของ กลุม่การเมืองมสุลิม (Muslim Politics) เท่ากบักลุม่ Islamic 

Group เท่านัน้เน่ืองด้วยกลุ่มดังกล่าวจะมีอิทธิพลและบทบาทในการกําหนดแนวทิศทางการเมือง

ภายในประเทศมากกวา่ และมีฐานสนบัสนนุมากกวา่กลุม่ Islamist Group 

สถานการณ์การเมืองภายในอินโดนีเซียช่วงปลาย Sueharto (1990-1998) 

 การปกครองของ Sueharto ในระบบ New Order เรียกได้ว่าเป็นรูปแบบการปกครองแบบ                  

Neo-Patrimonial ตามรูปแบบการปกครองแบบชวาเดิม (Patrimonial System) โดยการปกครองแบบดงักลา่ว      

จะมีเพียงกลุ่มคนจํานวนหนึ่งปกครองกิจการทัง้หมดของประเทศเท่านัน้ 7

8 โดยในช่วงของ Sueharto                  

                                                           
5 World Audit Organization, “Democracy table,” available from  http://www.worldaudit.org/democracy.htm 

(February 20, 2015). 

6 Peter Mandaville, Global Political Islam (New York: Routledge, 2007), p. 20-21. 

7 Muslim Politics คือกลุม่มสุลิมทัว่ไปที่ไมใ่ช้กําลงัเพ่ือได้มาซึง่ความเป็นรัฐอิสลาม (Mozaffari 2007) 

8 Andreas Ufen and Marco Bunte (ed.), Democratization in Post-Sueharto Indonesia, p. 9. 

http://www.worldaudit.org/democracy.htm
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 ท่ีถูกเรียกว่าเป็น “Neo-” เพราะระบบการปกครองเปลี่ยนไป การเข้ามาใหม่ของแนวความคิด “ความมัน่คง           

ของประเทศ” “การพัฒนาเศรษฐกิจ” และ “เสถียรภาพทางการเมือง” ซึ่งวิกฤตความไม่มั่นคงของระบบ               

New Order เกิดมาจากการดําเนินนโยบายจึงนํามาสูค่วามวุ่นวายต่าง ๆ ในช่วง 1990s ท่ีทําให้ Sueharto          

ต้องลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 1998 ซึ่งสี่ปัญหาหลกัท่ีนํามาซึ่งการลม่สลาย

ของระบบ New Order ประกอบไปด้วย 

 ปัญหาทางชาติพันธ์ุ ตัง้แตช่่วงกลางปี 1990s ความรุนแรงระหว่างเชือ้ชาติก็เพ่ิมมากขึน้โดยมีสาเหตุ

หลากหลาย ซึง่ถือวา่เป็นสญัลกัษณ์ของความออ่นแอของระบอบได้เป็นอย่างดีเพราะว่าตลอดช่วงเวลาในการ

ปกครองในระบอบ New Order ความรุนแรงดังกล่าวสามารถถูกควบคุมจากรัฐบาลได้ โดยในท่ีนี ้                      

ปัญหาทางศาสนา จะตามมาเสมอเมื่อเกิดความขดัแย้งกนัระหว่างชาติพนัธุ์  อาทิ ความขดัแย้งใน Sampit 

ระหว่างชาว Dayaks และ Madurese ความขดัแย้งระหว่างชาวจีนและชาวอินโดนีเซีย หรือ ความขดัแย้ง            

ในเกาะ Maluku เป็นต้น โดยการอพยพภายในประเทศภายใต้การปกครองของ Sueharto เพ่ือลดความ

หนาแน่นของประชากรบริเวณเกาะภายใน (Islands of Java Bali and Madura) ออกไปตัง้ถ่ินฐานในเกาะ    

ด้านนอก (Islands of Kalimantan and Muluku) และเพ่ือท่ีจะสร้างความเป็น Modern Indonesian                   

ให้กับบุคคลในพืน้ท่ีห่างไกล 8

9 นัน้ทําให้ปัญหาทางชาติพนัธุ์ตึงเครียดมากขึน้ เน่ืองจากชาติพนัธุ์ เดิมท่ีอยู่ใน        

พืน้ท่ีมาก่อนเกิดความหวาดกลวัว่าจะถูกผู้อพยพมาใหม่ จะเข้ามากลืนกินวฒันธรรมดัง้เดิมของตนเอง และ

แยง่ทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

 ปัญหาเร่ืองสิทธิมนุษยชน กลายเป็นปัญหาหลกัท่ีทําให้เกิดการต่อต้านการดําเนินงานของทหาร            

จากกลุม่คนอินโดนีเซีย 9

10 เน่ืองจากการตื่นตวัในเร่ืองของสิทธิมนุษยชนในช่วง 1980s ทําให้ชาวอินโดนีเซีย         

ลกุขึน้มาต่อต้านการปกครองแบบเผด็จการเด็ดขาด 1 0

11 อาทิ เหตกุารณ์ท่ี Tanjung Priok ท่ีมีจํานวนผู้ เสียชีวิต

จํานวนถึง 100คน 1 1

12 โดยเหตกุารณ์ดงักล่าวถือได้ว่าเป็นความรุนแรงที่รัฐได้เตรียมเอาไวเ้ห็นได้จากคํากล่าว   

                                                           
9 Alan Bicker, Peter Parkes, Roy Ellen (ed.), Indigenous Environmental Knowledge and its Transformations: 

Critical Anthropoligical Perspectives (Psychology Press, 2000), p. 121-122. 

10 Takashi Shiraishi, The Politics of Post-Sueharto Indonesia (New York: The Council on Foreign Relation, 

1999), p. 73. 

11 David Bourchier and Vedi R. Hadiz (ed.), Indonesian Politics and Society: A Reader (Wiltshire:  Taylor & 

Francis book, 2003), p. 235.   

12 Ashutosh Varshney, Mohammad Zulfan Tadjoeddin and Rizal Panggabean, Pattern of Collective 

Violence in Indonesia 1990-2003 (United Nation Support Facility for Indonesia Recovery (UNSFIP), 2004), p. 17. 
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 ของ General Benny Moedani ท่ีบอกว่า “ฉนัเป็นทหาร เมื่อได้รับคําสัง่ให้ “ยิง” ฉนัก็ต้องปฏิบติัตาม” 1 2

13 และ

อีกหนึ่งเหตุการณ์ท่ีทําให้นายทหารชัน้สูงจํานวนมากมายต้องถูกดําเนินคดีมากมาย นัน้คือเหตุการณ์ท่ี       

East Timor เหตกุารณ์ในวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 1991 ท่ีชาวติมอร์จํานวนมากเดินออกมาเรียกร้องเอกราช     

อยา่งสนัติท่ีโบสถ์ซานตาครูส แตท่หารอินโดนีเซียกลบัใช้กําลงัยิงใสก่ลุม่ผู้ชมุนมุ จนทําให้มีคนเสยีชีวิตอยา่งตํ่า 

50 คน และเหตกุารณ์ความรุนแรงดงักล่าวก็ถูกเก็บภาพได้โดยนกัข่าวต่างชาติ และถูกเผยแผ่ในเวลาต่อมา    

จนทําให้รัฐบาลอินโดนีเซียถกูประณามจากสหประชาชาติในเร่ืองสทิธิมนษุยชนอยา่งกว้างขว้าง 13

14 

 วิกฤตเศรษฐกิจ คือสิง่สดุท้ายท่ีเป็นตวัแปรสําคญัทําให้ประเทศอินโดนีเซียต้องปฏิรูป และ KKK หรือ 

ทจุริต สมรู้ร่วมคิด และ เล่นพวกพ้อง ของ Sueharto ทําให้เกิดการต่อต้านจากคนภาคสว่นมากขึน้ เมื่อเกิด

วิกฤตการณ์ปัญหาเศรษฐกิจในเอเชียหรือ Tom Yum Kung Crisis อินโดนีเซีย ก็เป็นหนึ่งประเทศท่ีได้รับ

ผลกระทบอยา่งมากจากวิกฤตการณ์นี ้คา่เงิน “รูเปีย” ตกลงเร่ือยๆ ธนาคาร 16แหง่ต้องปิดตวัลง รัฐบาลสหรัฐฯ

ภายใต้ IMF ได้อนุมัติเงินจํานวน 3 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐในการประคับประคองเศรษฐกิจในประเทศ

อินโดนีเซีย 1 4

15 เพราะอินโดนีเซียถือว่าเป็นพนัธมิตรสําคญัในการส่งออกของอเมริกาและการรักษาสนัติภาพ

ภายในภูมิภาค โดยรัฐบาลอินโดนีเซียต้องยอมปฏิรูปตามแบบของ IMF คือต้องยกเลิกการค้าผกูขาด และ           

ลดการคอรัปชัน่ เงินจํานวนมากท่ีรัฐบาลอินโดนีเซียนํามาใช้กลบัไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจได้เลย จนกระทัง่    

ต้นปี 1998 อตัราเงินเฟ้อในประเทศเพ่ิมขึน้ 22% โดยสทุธิ และถือว่าเป็นการดิ่งลงเหวทางเศรษฐกิจท่ีแย่ท่ีสดุ        

ในโลกตัง้แต่ทศวรรษ 193016 และการดําเนินนโยบายท่ีผิดพลาด จึงส่งผลให้เกิด ปัญหาทางการเมือง              

มีผู้ คนออกมาประท้วงมากมายจากความสนับสนุนจากกลุ่ม GOLKAR และ พรรค Partai Demokrasi 

Indonesia: PDI ท่ีมีนาง Megawatri เป็นผู้ นํา นอกจากนัน้ยงัมีกลุม่การเมืองมสุลิมท่ีนําโดย Amein Rais          

กลุม่ KAMMI (Action Committee of Indonesian Muslim Student) ออกมาประท้วงและกระตุ้นประชาชน

ทัว่ไปของอินโดนีเซียให้ลกุขึน้มาเรียกร้องประชาธิปไตย 16

17 โดยกลุม่เคลือ่นไหวเรียกร้องประชาธิปไตยจะมาจาก

เมืองต่าง ๆ บนเกาะชวาและสุมาตราเป็นหลัก โดยเฉพาะในพืน้ท่ีท่ีมีความเจริญทางด้านอุตสาหกรรม                

เช่นใน Yogyakarta และ Surakarta เป็นต้น 1 7

18 จนเกิดการปะทะกันระหว่างทหารและนักศึกษา                       

                                                           
13 Ibid, 16. 

14 David Bourchier and Vedi R. Hadiz (ed.), Indonesian Politics and Society: A Reader, p. 142. 

15 Adam Schwarz and Jonathan Paris (ed.), The Politics of Post-Sueharto Indonesia, p. 89. 

16 Ibid, 88. 

17 Ibid, p, 261. 

18 Rizal Sukma, Islam in Indonesian foreign policy Bodmin: MPG Book, 2003), p. 15. 
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 ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 1998 จนมีนกัศึกษาถกูยิงตาย 4 คนในการประท้วงครัง้นัน้ในมหาวิทยาลยั Jakarta’s 

prestigious Trisakti University19 และสถานการณ์ดจูะยํ่าแย่ลงเร่ือยจน Sueharto ต้องยอมลงจากตําแหน่ง  

จนกระทัง้วนัท่ี 21 พฤษภาคม 1998 และได้มอบให้ B.J. Harbibie รองประธานาธิบดีขึน้ดํารงตําแหนง่แทน 19

20  

การเคล่ือนไหวของกลุ่มการเมืองมุสลิมในการโค่นล้มรัฐบาล Sueharto และการเรียกร้อง

ประชาธิปไตย  

 โดยในช่วง 1990s ท่ี Sueharto หนัมาพึ่ง “กลุม่การเมืองมสุลิม” มากขึน้ก็เป็นเหมือนการเพ่ิมอํานาจ

และประสิทธิภาพกบักลุม่ดงักลา่ว การจดัตัง้ Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI: 1990) ขึน้

ของรัฐบาล Sueharto ก็ได้ทําให้พืน้ท่ีการต่อรองของกลุม่มสุลิม 2 องค์กรหลกัในการต่อรองกบัทางภาครัฐ 2 0

21 

โดยองค์กร Majeris Ulama Indonesia (MUI:1974) ถกูจดัขึน้ก่อนหน้าเพ่ือดูแลในเร่ืองของศาสนาอิสลาม

โดยเฉพาะ ดังนัน้การเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองมุสลิมจะเข้มแข็งหรืออ่อนแอก็ขึน้อยู่กับความร่วมมือ        

ของทัง้ 2 องค์กรนี ้นอกจากนัน้ในช่วงหลงัการลงจากตําแหน่งของ Sueharto ก็เกิดพรรคการเมืองมากมาย      

ท่ีอ้างอิงกับกลุ่มการเมืองมุสลิมทัง้ 2 กลุ่มนีเ้พ่ือเรียกคะแนนเสียง เราจึงกล่าวได้ว่า “กลุ่มการเมืองมุสลิม”                     

ในอินโดนีเซียมีรากฐานมาจากกลุม่ Muhammadiyah และ Nahdlatil Ulama (NU)22 

 Muhammadiyah เน้นการสอนศาสนาอิสลามท่ีเหมาะสมกับภาวะสมัยใหม่ ไม่เช่ือหรือนับถือ             

ความเช่ือดงัเดิมของชาวพืน้บ้าน เน้นการสอนและปฏิบตัิตามหลกัศาสนาโดยตรงไม่มีการเอาความเช่ือดัง้เดิม

เข้ามาผกูโยงจึงทําให้ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนกัในช่วงแรก ๆ ในการก่อตัง้ แต่ทางองค์กรก็ได้มีการก่อตัง้

กลุ่มและองค์กรทางสังคมควบคู่ไปด้วยการดําเนินการขององค์กรจะเป็นลักษณะแบบ NGOs ท่ีคอย              

ให้การสนบัสนนุและเพ่ิมอํานาจในการตอ่รองให้แก่ประชาชนทัว่ไป 

 Nahdlatul Ulama พวกอิสลามจารีตนิยม แต่ NU ก็สามารถเข้าได้เป็นอย่างดีกับอัตลกัษณ์             

ของประเทศท่ีมีความทนัสมยัอย่าง Pancasila23 โดยสมาชิก NU จะมีขนาดใหญ่กว่าด้วยจํานวนผู้ ท่ีเช่ือถือ          

ท่ีมากกว่า เพราะว่าความเช่ือและวฒันธรรมเดิมของพวกเขาได้ถกูเปลี่ยนไปมากกว่าอดีตโครงสร้างของ NU       

จะแบง่สมาชิกออกเป็น 2 สว่นคือ กลุม่ผู้ รู้ทางศาสนา และ กลุม่สมาชิกทัว่ไป 

                                                           
19 David Bourchier and Vedi R. Hadiz (ed.), Indonesian Politics and Society: A Reader (Wiltshire: Taylor & 

Francis book, 2003), p. 19. 

20 Ibid, p, 218. 

21 Adam Schwarz and Jonathan Paris (ed.), The Politics of Post-Sueharto Indonesia, p. 41. 

22 Ibid, p, 67. 

23 Mohammad Fajrul Falaakh, Islam and Civil Society in Southeast Asia (Singapore: Seng Lee Press Pte 

Ltd, 2001), p. 34. 
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  Majeris Ulama Indonesia (MUI) มีหน้าท่ีแค่ในสว่นของศาสนาเท่านัน้ ไม่มีสิทธิก้าวก่ายในหน้าท่ี 

อ่ืน ๆ ของรัฐ ถ้าหากรัฐจะมีการตดัสินใจอะไรบางอย่างเก่ียวมุสลิมหรือศาสนาอิสลามจะต้องถามกลุ่ม MUI 

ก่อนเพ่ือให้ทางกลุ่มมี Fatwa หรือ ฉันทามติ รัฐจึงจะกระทําเร่ืองต่าง ๆ เหล่านัน้ได้ 2 3

24 แต่ต่อมา MUI                   

ก็ได้กลายเป็นพืน้ท่ีท่ีกลุม่มสุลิมเคร่งครัดเข้ามาควบคุมและทําให้เกิดความรุนแรงในระดบัประชาชนด้วยกัน

ผา่นเร่ืองศาสนาและชาติพนัธุ์ 24 25 

 Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) การเกิดขึน้ของกลุ่ม Ikatan Cendekiawan 

Muslim se-Indonesia (ICMI) มาด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ประกอบไปด้วย การฟื้นฟูศาสนาอิสลาม             

การเติบโตทางด้านการศึกษา และการเกิดขึน้ของคนชนชัน้กลาง และการพยายามการเผชิญหน้าของรัฐบาล

กับกลุ่มมุสลิม 2 5

26 โดยเป้าหมายของ ICMI คือ “ICMI ไม่ใช่องค์กรทางการเมือง เป้าหมายขององค์กร               

เป็นเพียงแค่การตอ้งการพฒันาคณุภาพชีวิตของประชาชนอินโดนีเซียโดยเฉพาะชาวมสุลิม”26

27 ประกอบไปด้วย              

กลุ่มบุคคล 3 ประเภท ข้าราชการ (Government Bureaucrats) หรือคนทํางานในระบบ New Order            

กลุ่มมุสลิมหัวก้าวหน้า (Modernists) และ กลุ่มมุสลิมหัวก้าวหน้าใหม่ (Neo-modernists) 

แผนผังความเชื่อมโยงของกลุ่มการเมืองมุสลิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
24 John Olle, State of Authority: The State in Society in Indonesia (New York: Cornell Southeast Asia 

Publication, 2009), p. 101. 

25 Ibid, p, 99. 

26 Adam Schwarz and Jonathan Paris (ed.), The Politics of Post-Sueharto Indonesia, p. 50. 

27 Adam Schwarz, A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s (Australia: Allen&unwin, 1994), p. 179. 
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 การสร้างอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มการเมืองมุสลิมและกลุ่มการเมืองอ่ืนเพ่ือโค่นล้ม 

Sueharto 

ภายในองค์กร ICMI เปิดช่องทางให้ปัญญาชนชาวมสุลมิได้มสีว่นร่วมในองค์กรนอกเหนือจากแคก่ลุม่ 

Muhamdadiyah และ Nahdatul Ulama โดยเป้าหมายในการสร้างความเป็นหนึง่เดียวของชาวมสุลมิในองค์กร

คือ “ทําให้อิสลามเป็นหนึ่ง เพ่ือฉันทามติในศาสนาอิสลาม”28 และด้วยการทํางานท่ีผิดพลาดของ Sueharto 

ในช่วงท้าย จึงทําให้เกิดการสร้างอตัลกัษณ์ร่วมของกลุ่มการเมืองมุสลิมท่ีมีความหลากหลายในตวับคุคลทัง้

สาย Islamic Thought, Radical Islamic Thought และ secular Politics thought เพ่ือช่วงชิงอํานาจสว่นกลาง

ในการควบคมุ28

29 

 และเมื่อการปกครองภายใต้ Sueharto มาถึงจุดท่ีตกตํ่ามากท่ีสดุในปี 1997-98 หลงัจากท่ีเกิดปัญหา

การทจุริตการเลือกตัง้และความล้มเหลวทางเศรษฐกิจ ความแตกแยกใน ICMI หมดลง โดยกลุม่ Modernist 

และ Traditionalist ท่ีเคยมีปัญหากนัระหวา่งการเลือกตัง้ประธานาธิบดีในเดือน August 1997 หมดลง 2 9

30 และ

ยงัผลทําให้เกิดการรวมกลุ่มทางความคิด “Anti-Sueharto Coalition” ท่ีดําเนินบทบาทหลกัในการผลกัดนั

Sueharto ออกจากตําแหน่งประกอบไปด้วย Amien Rais (Muhamdadiyah), ICMI, Nahlatul Ulama และ 

Megawati’s Supporter 

การรวมตัวของกลุ่ม Anti-Sueharto Coalition 

 

 

  

                                                           
28 Douglas E. Ramage, Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the ideology of tolerance 

(Bedfordshire: LSL Press Ltd, 1997), p. 92. 

29 วิทยา สจุริตธนารักษ์, การเมืองอินโดนีเซีย (Global Competence Project, 2542) หน้า 10. 

30 Geoff Forrester (ed.), Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos? (Singapore: Institute of Southeast 

Asia studies, 1999), p. 67. 
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 แตอ่ยา่งไรก็ตามการรวมตวักนัของกลุม่คนในครัง้นี ้เกิดจากความต้องการท่ีจะมีชีวิตท่ีดีขึน้ ต้องการ 

ท่ีจะขบัไล ่Sueharto และพวกพ้องออกไป แตไ่มม่ีการวางแผนการการปฏิรูปประเทศท่ีเป็นระบบ30

31 นอกจากนัน้

การรวมตวัในครัง้นีม้าจากกลุ่มท่ีได้ช่ือว่าเป็น “กลุ่มดี” ทางภาคประชาสงัคมและกลุ่ม Extreme Islamic 

Organisation, Militias และ Preman (อนัธพาล) ท่ีเรารู้จกักนัดีวา่ไมใ่ช่กลุม่ท่ีดีมากนกั31

32 

ประชาธิปไตยในช่วงยุคหลังรัฐบาล Sueharto 

การลงจากอํานาจของ Sueharto เป็นเหมือนการนํารัฐธรรมนูญในปี 1945 กลบัมาใช้อีกครัง้              

อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในอดีต ซึ่งทําให้เกิดการพยายามเร่ิมต้นเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบ               

ให้เป็นไปตามกฎหมายรวมถึงการให้ความสําคัญในเร่ืองของสิทธิมนุษยชนมากขึน้ จัดให้มีการเลือกตัง้                       

ในวนัท่ี 7 มิถนุายน 1999 มีการขบัเคลื่อนปลดปล่อยชาวติมอร์ตะวนัออก และมีการลดบทบาทของทหาร              

ในตําแหน่งทางการเมืองและเปิดโอกาสให้เกิดพรรคการเมืองต่าง ๆ ได้อย่างไม่จํากัดโดยในการเลือกตัง้            

ปีดงักล่าวมีพรรคการเมืองทัง้หมด 145 พรรคแต่มีเพียงแค่ 48 พรรคเท่านัน้ท่ีมีคุณสมบตัิพอกับการได้รับ

คดัเลอืกให้เป็นพรรคท่ีสามารถเข้าช่วงชิงตําแหนง่ได้ 32

33 

 ประชาธิปไตยภายหลงัการลงตําแหน่งของ Sueharto มีแนวโน้มไปในทางท่ีดีขึน้ กลุ่มอํานาจเก่า

โดยเฉพาะทหารถกูผลกัออกจากระบบทางการเมืองมากขึน้ โครงสร้างและบทบาทตามรัฐธรรมนญูถกูปรับให้

ตรงตามหลกัมากขึน้ โดยมีการปรับปรุงรัฐธรรมเป็นครัง้แรกหลงัจากถกูเขียนขึน้หลงั 1945 เพ่ือให้ครอบคลมุ

และลดการใช้อํานาจโดยไม่ชอบของรัฐมากขึน้ และ เพ่ิมความใส่ใจในเร่ืองของสิทธิมนุษยชนเพ่ิมมากขึน้              

แต่แน่นอนว่าภายใต้การเปลี่ยนถ่ายจากระบบเดิมมาสู่ระบบประชาธิปไตยถือว่าเป็นเร่ืองท่ีอ่อนไหวมาก                 

จนทําให้ช่วงเวลาดงักล่าวเกิดการปะทุของความรุนแรงมากมาย อันเน่ืองมาจากการต้องการเป็นเอกราช             

ของกลุ่มชนพืน้เมือง ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาทางด้านศาสนาท่ียังคง                    

ถูกเติมเชือ้เพลิงให้ร้อนระอุอยู่เสมอเพ่ือผลประโยชน์ของกลุ่มอํานาจต่าง ๆ และกลุ่มมุสลิมการเมืองเอง                 

ในการตอ่รองอํานาจ33

34  

 

 

                                                           
31 Means, Gordon Paul, Political Islam in Indonesia (Colorado: Lynnr Rienner Publishers, 2009), p. 291. 

32 Andreas Ufen and Marco Bunte (ed.), Democratization in Post-Sueharto Indonesia, p. 282.  

33 Means, Gordon Paul, Political Islam in Indonesia, p. 294. 

34 Ed. Damien Kingsbury and Harry Aveling (ed.), Autonomy and Disintegration in Indonesia (London: 

Routledge Cuzon, 2003), p. 65. 
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 ความขัดแย้งของกลุ่มการเมืองมุสลิมกับผลกระทบต่อการพัฒนาการเมืองแบบ

ประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย 

 หลงัจากท่ีการเมืองมสุลมิเข้ามาแทนท่ีการปกครองแบบเก่า ก็ได้เกิดความขดัแย้งกนัระหวา่งกลุม่มสุลิม

การเมืองเน่ืองจากความคิดท่ีไมต่รงกนัในการวางตําแหนง่ของ “ศาสนาอิสลาม” ในอินโดนีเซีย โดยเราสามารถ

แบง่กลุม่การเมืองมสุลมิออกเป็น 2 แบบหลกั ๆ คือ  

1) กลุ่มการเมืองมุสลิมที่สนับสนุนให้เป็น “รัฐอิสลาม” และใช้กฎหมาย Sharia อาทิ DDII 

(Indonesian Council of Islamic Propagation), Indonesian Committee for Solidarily of the 

Islamic World (KISDI) และกลุม่ Dewan Dakwah Islamiyah (DDI)  

2) กลุ่มการเมืองที่ต้องการจะแชร์อํานาจกับกลุ่มที่ไม่ใช้มุสลิมขณะที่ยังคงรักษาความเป็น

มุสลิมในสังคม อาทิเช่น Partai Persatuan Pembangunan: PPP, พรรค Partai Amanat 

Nasional: PAN และ Partai Kebangkitan Bangsa: PKB  

โดยแนวความคิดของผู้ นําอาจจะไม่ตรงตามแนวทางกลุ่มทัง้หมดก็เป็นไปได้ อาทิ ผู้ นําพรรค PPP               

ท่ีแท้จริงแล้วยงัคงต้องการให้รัฐเป็น “รัฐอิสลาม” ท่ีประชากรมุสลิมมีสิทธิเหนือกว่า 3 4

35 และการพฒันาอย่าง

รวดเร็วของกลุ่ม Hard-line Islamist ในช่วงปลายการปกครองของ Sueharto ท่ีส่งผลทําให้ความขดัแย้ง

ระหวา่งกลุม่การเมืองมสุลมิสง่ผลกระทบตอ่คนภายนอก35

36 แตอ่ยา่งไรก็ตาม Nurcholish Madjid พยายามท่ีจะ

บอกว่า “Islam” กบั “Democracy” เป็นสิ่งท่ีคล้ายคลงึกนั เพราะเน้นถึง ความเสมอภาค สิทธิทางการเมือง 

และอ่ืนๆ36

37  

ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองมุสลิมท่ีสนับสนุนและต่อต้าน B.J. Habibie 

การก้าวขึน้มาบนอํานาจของ Habibie ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาได้รับการสนบัสนนุจากอดีตประธานาธิบดี

อย่างเต็มท่ี ดังนัน้กลุ่มการเมืองมุสลิมท่ีเคยสนับสนุน Sueharto จึงแปรเปลี่ยนมาเป็นผู้ สนับสนุนหลัก           

ของ Habibie    

Habibie ดูพยายามจะสร้างความนิยมในกลุ่ม Modernist Islam เป็นพิเศษ ซึ่งดูได้จากการท่ีเขา           

ให้เกียรติ เจ้าหน้าท่ีขององค์กร Muhammadiyah “Malik Fajar” เข้ารับตําแหน่งรัฐมนตรีศาสนา และ           

                                                           
35 Paul J. Carnegie, “The Politics of Indonesia’s Islamic Identification,” Dialogue, 4, 1 (2006): 10. 

36 Robert W. Hefner, “Global Violence and Indonesian Muslim Politics,” American Anthropologist, 104, 3 

(2002): 763. 

37 Paul J. Carnegie, “The Politics of Indonesia’s Islamic Identification,” Dialogue, 4, 1(2006): 8. 
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 เชิญ Amien Rais มานัง่เป็นคณะท่ีปรึกษาท่ีเรียกว่า “Group of Six”38 แต่นัน้ดจูะไม่สามารถทําให้เขาได้ใจ    

กลุม่ Modernist Islam โดยเฉพาะ Muhammadiyah เทา่ท่ีควรนกั 

 แบ่งกลุม่ท่ีต่อต้าน Habibie ออกได้เป็น 3 กลุม่หลกัคือ Megawati’s Supporter Groups, NU และ 

Muhammadiyah นอกจากนัน้ยงัมีกลุม่สมาชิก GOLKAR และ ทหาร บางสว่นท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัตวั Habibie เอง 

โดยความไม่พอใจหลกัคือ การท่ีไม่เช่ือว่า Harbibie จะเป็นอิสรภาพจาก Sueharto จริง และการไม่เห็นด้วย       

ท่ี Habibie ปลอ่ยให้กลุม่การเมืองมสุลิมกลุม่สดุขัว้มาอยู่ใกล้ชิดและร่วมดําเนินนโยบาย ดงันัน้กลุม่ท่ีต่อต้าน 

B.J. Habibie จึงใช้หนทางทางกฎหมายและการเลือกตัง้ในการกําจัดเขาออกจากตําแหน่ง โดยการปฏิเสธ      

ท่ีจะเสนอช่ือของเขาเข้ารับคดัเลอืกเป็นประธานาธิบดีทัง้ท่ีพรรค GOLKAR ท่ีเขาสงักดัได้รับการเลือกตัง้เข้ามา

เป็นลาํดบัท่ี 2 เน่ืองจากการเลอืกประธานาธิบดีในเวลาดงักลา่วยงัเป็นสิทธิของ MPR และกลุม่เสียงสว่นใหญ่     

ท่ีเข้าไปนัง่ใน MPR ตอนนัน้คือกลุม่ “Poros Tengah” (Central Axis) นําโดย Amien Rais39  

ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองมุสลิมท่ีสนับสนุนและต่อต้าน Abdurrahman Wahid 

Abdurrahman Wahid ก้าวขึน้มาเป็นประธานาธิบดีด้วยความช่วยเหลือของกลุม่การเมืองมุสลิม   

ต่าง ๆ โดยเฉพาะ Amien Rais ท่ีดํารงตําแหน่งในสภาสงูสดุหรือ MPR โดยในการเลือกตัง้ประธานาธิบดี           

ในครัง้นัน้มีคําพดูติดตลกวา่ “เลอืกคนท่ีแยน้่อยท่ีสดุ”39

40 เน่ืองจาก MUI (Majelis Ulama Indonesia) ได้ออกมา

ประกาศกล่าวว่า “ชาวมุสลิมควรจะเลือกพรรคการเมืองอิสลาม ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบด ี               

ต้องเป็นมุสลิม และผู้ นําประเทศต้องเป็น “ผู้ชาย” เท่านัน้ 4 0

41 การก้าวขึน้มาของ Wahid สร้างความไม่พอใจ

ให้กบักลุม่ท่ีสนบัสนนุนาง Megawati เป็นอยา่งมากจนทําให้เกิดความวุน่วายและการระเบิดในพืน้ท่ีตา่ง ๆ  ของ

ประเทศ นอกจากนัน้ยงัเกิดความวุ่นวายภายนอกเกาะชวาท่ีเกิดจาการสร้างความวุ่นวายของกลุ่มสนบัสนุน 

Habibie เพ่ือท่ีจะสร้างความชอบธรรมในการขบัไล ่Wahid ออกจากตําแหนง่ 

 ในขณะท่ี Wahid กําลงัจะขบัเคลื่อนประชาธิปไตย ลดอํานาจทหาร และกลุ่ม Hard-line Muslim 

รวมทัง้สร้างสงัคมแบบ Secular State เขาก็ต้องเจอกบัแรงตอ่ต้านขนาดใหญ่จากคนในคณะรัฐบาลของเขาเอง 

รวมถึงความวุ่นวายท่ีถูกยกระดับจากความไม่พอใจของกลุ่มการเมืองมุสลิมท่ีต้องการให้ประเทศเป็น           

                                                           
38 Geoff Forrester (ed.), Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos? (Singapore: Institute of Southeast 

Asia studies, 1999), p. 91. 

39 Means, Gordon Paul, Political Islam in Southeast Asia (Colorado: Lynnr Rienner Publishers, 2009), p. 

295. 

40 Ibid, 296. 

41 Paul J. Carnegie, “The Politics of Indonesia’s Islamic Identification,” Dialogue, 4, 1 (2006): 10. 
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 Islamic State ผา่นการใช้กองกําลงัมสุลิมต่าง ๆ และใน GOLKAR เองก็มีการวางแผนอย่างชดัเจนท่ีจะกําจดั 

Wahid และรัฐบาลของเขาออกไปให้พ้น 4 1

42 และสําหรับตวัของ Wahid เอง เขาก็ประสบปัญหาทางร่างกาย        

อยูไ่มน้่อย ตาของเขาข้างขวากําลงัจะบอดสนิทรวมถึงโรครุมเร้าอ่ืน ๆ อีกมากมายสง่ผลให้เกิดความไมม่ัน่ใจวา่

เขาจะสามารถดํารงตําแหน่งได้หรือไม่ นอกจากนัน้คณะรัฐบาลของเขาเกิดจากการรวมตวักนัของกลุม่ต่าง ๆ 

มากมาย จึงทําให้การดําเนินนโยบายของเขาไมม่ีความตอ่เน่ืองและดําเนินการไปได้ช้าและการดําเนินนโยบาย

การค้ากับ “อิสราเอล” ก็กลายเป็นเชือกฟางสดุท้ายท่ีชาวมสุลิมคนอ่ืน ๆ จะยอมรับได้ เน่ืองจากในช่วงเวลา

ดงักล่าวเกิดความวุ่นวายทางโลกตะวนัออกกลางในพืน้ท่ีระหว่าง “ปาเลสไตน์” กับ “อิสราเอล” ท่ีข้อตกลง

สญัญา Oslo Peace ถกูละเมิดโดยรัฐบาลอิสราเอล4 2

43 นอกจากนัน้ทาง Wahid ถกูจบัได้ว่าแอบรับเงินจาก

รัฐบาล Brunei เป็นจํานวนเงิน 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินจํานวน 3.5 ดอลลาร์สหรัฐหายไปจากคลงัเพ่ือ

อาหารและการขนสง่ สง่ผลให้ความวุ่นวายในสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ิมมากขึน้ จน Wahid ตดัสินใจท่ีจะประกาศ

ภาวะฉุกเฉินในประเทศเมื่อวันท่ี 23 กรกฎาคม 2001 และยังผลมาให้เกิดการขับออกจากตําแหน่ง                    

โดย MPR จากข้อหาทจุริตยกัยอกทรัพย์ 

ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มการเมืองมุสลิมในช่วงหลังเหตุการณ์ 9/11 

การก้าวขึน้มาเป็นประธานาธิบดีของนาง Megawati ก็ทําให้เกิดความไม่พอใจในบรรดาแกนนํากลุม่

การเมืองมุสลิมต่าง ๆ โดยเฉพาะ นาย Hamzah Haz หัวหน้าพรรค PPP และนาย Din Syamsuddin            

โฆษกของ MUI และมสุลมิสายอนรัุกษ์นิยมคนตา่ง ๆ แต่เธอก็สามารถรับมือได้เป็นอย่างดี ด้วยการเรียนรู้จาก

ความผิดพลาดของ Wahid เธอเลือกท่ีตัง้ช่ือรัฐบาลของเธอตามแบบพ่อ (Suekarno) ว่า “Mutual Assistance 

Cabinet” เพ่ือท่ีรักษาความสมดลุทางการเมืองระหว่างกลุม่การเมืองมสุลิมท่ีมีอํานาจกบักลุม่ผู้สนบัสนนุเธอ 

เธอหลีกเลี่ยงท่ีจะให้สมัภาษณ์สื่อนานๆ และปฏิเสธท่ีจะปฏิรูปประเทศตามแบบ Wahid แต่เธอได้ชูเร่ือง 

“Political Stability” ขึน้มาแทนและทกุอยา่งดวูา่จะดีขึน้ กลุม่มสุลมิการเมืองดจูะสงบลง กลุม่สายอนรัุกษ์นิยม

ท่ีมีความเช่ือมโยงกบักลุม่ Hard-line Muslim ได้มีการลดบทบาทและความสําคญัลง สถานการณ์แตกแยก

ระหว่างชาติพนัธ์และศาสนาลดลง แต่แล้วเมื่อวนัท่ี 11 กันยายน 2001 เกิดเหตุการณ์เคร่ืองบินพุ่งชนตึก    

World Trade ท่ี New York, USA. เป็นจุดพลิกผนัทําให้กลุม่การเมืองมสุลิมหวัรุนแรงได้รับความชอบธรรม  

เพ่ิมมากขึน้ 

                                                           
42 Robert W. Hefner, “Global Violence and Indonesian Muslim Politics,” American Anthropologist, 104, 3 

(2002): 760. 

43 Ibid, 755. 
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  ในช่วงเวลาดังกล่าวกลุ่มการเมืองมุสลิมท่ีต้องการทําให้ประเทศเป็น “ รัฐมุสลิม” ก็ได้สร้าง         

ความชอบธรรมในการคดัค้านและขจัดความเป็นตะวันออก ออกไปจากสงัคมและคงไว้ซึ่งความเป็นมุสลิม     

นาย Hamzah Haz กล่าวว่า “มสุลิมกําลงัเป็นแพะรับบาปของอเมริกา” และมีการเรียกร้องให้มสุลิมทัว่โลก      

ลุกขึน้มาเพ่ือต่อสู้ กับอเมริกา โดยการเ รียกร้องดังกล่าวเป็นข้อตกลงฉันทามติจาก MUI โดยม ี                          

นาย Din Syamsuddin เป็นคนกลา่วแถลง 4 3

44 แต่กลุม่ ICMI และ Modernist Islam ต่างก็ออกมาแสดงความ

คิดเห็นท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัการประกาศของ MUI ในครัง้นี ้เพราะเน่ืองจากว่าเหมือนเป็นการบงัคบัให้มสุลิมทกุคน

ในประเทศต้องเข้าร่วมทําสงครามศาสนากบัชนชาวอเมริกาและตะวนัตกทัง้หมด 44

45 และสาํหรับนาง Megawati 

ก็ได้แสดงตัวเข้าข้างสหรัฐฯอย่างเต็มท่ีในการจัดการกับกลุ่มก่อการร้าย โดยหลงัจากเกิดเหตุการณ์ไม่เกิน                

1 เดือนนาง Megawati ได้บินไปเจอกับประธานาธิบดีสหรัฐฯ นาย George W. Bush และมีการเจรจา                

เป็นการส่วนตัวก่อนท่ีนางจะออกมาพร้อมความมุ่งมั่นท่ีจะกวาดล้างกลุ่มก่อการร้าย เธอจึงต้องเผชิญกับ             

การตอ่ต้านอยา่งรุนแรง เกิดการเดินประท้วงของประชาชนมากมาย 

 แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ระเบิดท่ีเกาะบาหลีในช่วงเดือน ตุลาคม 2002 ก็เป็นจุด Turning Point             

สําคัญท่ีทําให้ทุกคนในประเทศตื่นตัวในเร่ืองของการก่อการร้ายมากขึน้ และทําให้กลุ่มการเมืองมุสลิมท่ี

ต้องการใช้ความรุนแรงในการต่อรองหมดอํานาจลงองค์กรมุสลิมหลักอย่าง Nahdatul Ulama และ 

Muhammadiyah ก็ออกมาแสดงจุดยืนท่ีชัดเจนขึน้ในเร่ืองการต่อต้านการ ก่อการร้าย และกดดนัให้ MUI                

มีมติออกมาวา่ “การก่อการร้ายและการระเบิดพลชีีพคือสิง่ต้องห้ามตามศาสนา”45

46 กลา่วเป็นนยัคือ การกระทํา            

ของกลุ่ม Hard-line Islam เป็นสิ่งท่ีศาสนาไม่ยอมรับ หลงัจากนัน้ทางรัฐบาลก็ได้มีการออกกฎหมาย                

ในการตอ่ต้านการก่อการร้ายออกมาทัง้หมด 4 ฉบบั ประกอบไปด้วย No.1/2002 (การทําสงครามต่อต้านกลุม่

ก่อการร้ายและอาชญากรรม), No. 4/2002 (รัฐมนตรีการเมืองและความมัน่คงต้องทําการติดตามกลุ่ม               

ก่อการร้ายเป็นพิเศษ) และNo.15-16/2003 (ว่าด้วยการต่อต้านการก่อการร้ายอย่างเต็มรูปแบบ) และเมื่อ 

Ba’asysir ผู้ นําทางจิตวิญญาณของกลุม่มสุลมิสดุโตง่ถกูกองตํารวจเฉพาะกิจจบักุมได้ก็ถือเป็นจุดจบของกลุม่ 

Hard-line Islam ทัง้หมดในอินโดนีเซีย ซึ่งภายหลงัอาจจะมีการวางระเบิดตามท่ีต่าง ๆ บ้าง แต่แกนนําของ

กลุม่และผู้สนบัสนนุหลกัอยา่งกลุม่การเมืองมสุลมิสายอนรัุกษ์นิยมก็ถอนตวัออกมา 

 

 
                                                           

44 Ibid. 754. 

45 Means, Gordon Paul, Political Islam in Southeast Asia, p. 301. 

46 Noorhaidi Hasan, “Reformasi, Relirious diversity and Islamic Radicalism after Sueharto,” Journal of 

Indonesian Social Sciences and Humanities, 1 (2008): 42. 
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 อิทธิพลของกลุ่มการเมืองมุสลิมต่อการเปล่ียนแปลงการเมืองแบบประชาธิปไตยและ

ผลกระทบ 

รูปแบบการเลือกตัง้แบบใหม่นีไ้ด้รับการพฒันามาตัง้แต่รัฐบาลของ Wahid จนสามารถประกาศ        

ให้มีการใช้ได้ในช่วงสมยัของนาง Megawati โดยมีการปรับให้สภาลา่ง (PDR) มีสมาชิกเพ่ิมขึน้เป็น 550 คน        

จากทุกส่วนของประเทศ และกําหนดให้ประชาชนเลือกประธานาธิบดีเอง พร้อมกับในการเสนอตัวเข้าชิง

ตําแหน่งประธานาธิบดี จําต้องเสนอช่ือของรองประธานาธิบดีด้วย 4 6

47 ซึ่งนัน้สื่อให้เห็นว่า เกิดความต้องการให้

ประชาชนได้เลือกตวัแทนด้วยตวัเองจริง ๆ และลดการแย่งชิงตําแหน่งประธานาธิบดีผ่านตวัสภาสงู (MPR)            

ซึง่เคยถกูใช้เป็นพืน้ท่ีช่วงชิงอํานาจของกลุม่การเมืองตา่งๆ ในอดีต 

 สําหรับองค์กรมสุลิมขนาดใหญ่ทัง้ 2 องค์กรต่างก็มีจุดยืนในเร่ืองของ Civil Society และการยอมรับ

ความแตกตา่งท่ีคล้ายคลงึกนั NU เป็นองค์กรมสุลมิท่ีสามารถปรับตวัและเข้าได้ดีกบัระบบของ Secular State 

เน้นการพฒันาทางสงัคม และเน้นความรับผิดชอบต่อสงัคมตามหลกัการขององค์กรท่ีประกาศไว้ในปี 198448

และองค์กรอย่าง Muhammadiyah ท่ีเป็นองค์กรภาคสงัคมองค์กรแรกในประเทศอินโดนีเซียท่ีคอยขบัเคลื่อน

เร่ืองสังคมและความเสมอภาค รวมถึงการปฏิรูปในสงัคมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป้าหมายหลกัขององค์กรคือ           

การพฒันาสงัคมให้ดีขึน้ ผา่นแนวความคิดแบบสมยัท่ีเปิดกว้างและปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากโลกตะวนัตก    

โดยทางองค์กรเช่ือว่า “ศาสนาอิสลามเป็นเสมือนแรงบนัดาลใจทางวัฒนธรรมท่ีจะนําไปสู่การปฏิรูปสงัคม              

ให้ดีขึน้”48

49 

 โดยสาเหตุหลกัท่ีประชาธิปไตยสามารถเบ่งบานได้ในประเทศอินโดนีเซีย เกิดจากการไร้ซึ่งองค์กร

ศาสนาหลกัท่ีปกครองมสุลมิทัง้หมด นัน้จึงทําให้เกิดการแตกแยกทางความคิดมากมาย49

50 และทางออกท่ีดีท่ีสดุ

สาํหรับความแตกตา่งหลากหลายคือการยอมรับในความแตกตา่งกนั หาวิธีการบรูณาการสงัคมเข้าหากนั และ

การไร้ซึง่องค์กรใหญ่ท่ีปกครองมสุลมิทัง้ประเทศจงึทําให้การแยง่ชิงพืน้ท่ีทางการเมืองของกลุม่มสุลมิการเมอืงมี

น้อยลง และสามารถหาทางออกและจดัการปัญหาความขดัแย้งต่าง ๆ ได้เร็วมากขึน้ และสามารถท่ีจะผลกัดนั

ประเทศให้กลายเป็นประเทศท่ีมีความก้าวหน้าทางประชาธิปไตยท่ีมากท่ีสดุในบรรดาโลกมสุลิมและในเอเชีย

                                                           
47 Means, Gordon Paul, Political Islam in Southeast Asia, p. 307. 

  48 Nakamura Mitsuo, Omar Farouk Bajunid and Sharon Siddique (ed.), Islam and Civil Society in Southeast  

Asia (Singapore: Seng Lee Press Pte Ltd, 2001), p. 35. 

49  Nakamura Mitsuo, Omar Farouk Bajunid and Sharon Siddique (ed.), Islam and Civil Society in 

Southeast  Asia, p. 45. 

50 Michael Buehler, “Islam and Democracy in Indonesia,” Insight Turkey, 11, 4(2009):  51. 
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 ตะวนัออกเฉียงใต้50

51 ด้วยความแตกตา่งท่ีมากเกินไปจึงทําให้การเดินสายกลาง คือ เป็นรัฐประชาธิปไตย โดยมี

รูปแบบทางสงัคมแบบชาวอินโดนีเซีย ได้กลายเป็นทางออกท่ีลงตวัท่ีสดุของกลุม่การเมืองมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ 

และเมื่อนาย Susilo Bambang Yudhoyono ได้รับการเลอืกตัง้จากประชาชนโดยตรงหลงัจากมีการปรับแก้การ

เลอืกตัง้ใหมใ่นปี 2004 เขาก็สามารถท่ีจะรวบรวมกลุม่การเมืองมสุลมิทกุกลุม่เข้าร่วมกนัได้ เน่ืองจากเขาได้รับ

การยอมรับในฐานะของ “อดีตนายทหารสายนกพิราบท่ีเรียกร้องประชาธิปไตย และความถูกต้องตามสิทธิ

มนุษยชน” และเขาเองก็มีสายสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกับกลุ่มการเมืองมุสลิมทัง้สายจารีต สายสมยัใหม่ และสาย

เสรีภาพ 

แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มมุสลิมการเมืองยังถือว่ามีอิทธิพลอย่างต่อเน่ืองในสังคมอินโดนีเซีย                  

หากแต่เป้าหมายของกลุ่มก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะสังคมโลก อินโดนีเซียอาจจะไม่ใช ่                                                 

“รัฐอิสลาม” แต่อินโดนีเซียคือ “สงัคมมุสลิม” อย่างไรก็ตามบทบาทของศาสนาอิสลามก็ยงัคงซ่อนอยู่ในทุก

สภาวการณ์ของประเทศอินโดนีเซียสบืไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
51 Paul J. Carnegie, “Political Islam and Democratic Change in Indonesia,” Asian Social Science, 4, 11 

(2008): 3. 
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การเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของสถาบันสุลต่านบรูไน 

 ภายใต้การประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ 

 

กญัญารัตน์    สวสัดิ์ดวง 

 

ในการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมยัใหม่ของโลกภายนอกบรูไนนัน้ก็เป็นประเทศหนึ่ง ซึ่งมีอตัลกัษณ์

เฉพาะในการบริหารประเทศท่ีนําโดยสุลต่านเป็นการปกครองแบบรวมอํานาจ บรูไนจึงพยายามรักษา          

ความเป็นอตัลกัษณ์ของตนไว้ ต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะนํามาลดทอนอํานาจการบริหารปกครองประเทศโดย

กษัตริย์ และดํารงอยูไ่ว้ทา่มกลางการปกครองแบบดัง้เดิม จึงได้มีการประกาศใช้ “กฎหมายชารีอะห์” เมื่อวนัท่ี 

1 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 เพ่ือมาเสริมสร้างอํานาจเดิมของสลุตา่นให้มีความมัน่คง และยงัคงดํารงอยูส่บืตอ่ไป  

ในบทความชิน้นีไ้ด้มีการอธิบายถึงสาเหตุและปัจจัยท่ีทําให้บรูไนประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ 

ทําการศึกษาและวิเคราะห์ถึงสถานะและความมัน่คงของสถาบนัสลุต่านต่อการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ 

โดยมีการขบัเคลื่อนผ่านกลุ่มท่ีปรึกษาส่วนพระองค์ท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยสถาบนักษัตริย์ คือ สภาศาสนา          

โดยนําแนวคิด Neo–traditional state (รัฐดัง้เดิมรูปแบบใหม่) มาประกอบในการอธิบายถึงการขบัเคลื่อน

กฎหมายชารีอะห์ เพ่ือนํามาซึ่งความพยายามกลบัสู่รากฐานของชาติ ดํารงอยู่บนความเป็นอนุรักษ์นิยม       

บนพืน้ฐานของอุดมการณ์แห่งชาติ Malayu Islam Beraja (MIB) เพ่ือนํามาปกป้องศาสนาอิสลามและ

ความชอบธรรมทางการปกครอง 

ซึ่งปัจจัยข้างต้นดังกล่าวนัน้ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบการบริหาร                      

และการปกครองโดยสลุตา่นเป็นอยา่งมาก สลุตา่นจึงมีความจําเป็นจะต้องแก้ปัญหาของสงัคมภายในประเทศ               

ในด้านต่าง ๆ โดยการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์นัน้ จึงเป็นการกระทําท่ีแยบยลเป็นอย่างมาก                     

ในการใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความชอบธรรมเพ่ือผลประโยชน์แห่งรัฐ โดยอยู่บนพืน้ฐานของอดุมการณ์

แหง่ชาติ หรือท่ีเรียกวา่ Malayu Islam Beraja (MIB) และมีความเช่ือวา่กฎหมายชารีอะห์จะทําให้รัฐบาลรักษา                         

ความเป็นปึกแผ่นทางสงัคม และรักษาอํานาจของการปกครองของระบอบกษัตริย์ไว้ ท่ามกลางความวุ่นวาย        

ท่ีอาจปรากฏขึน้ในเวลาตอ่มา 
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การเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของสถาบนัสลุตา่นบรูไน ภายใต้การประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ 

 

 

ระบอบการปกครอง 

บรูไนปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ตามรัฐธรรมนูญฉบับวันท่ี 1 มกราคม 1984             

ซึง่เป็นประเทศเดียวในประชาคมอาเซียนท่ีปกครองด้วยระบอบการปกครองนี ้และปกครองโดยระบบสลุต่าน 

(Sultan) เป็นผู้ปกครองสงูสดุมีฐานะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดี (Yang Di-Pertuan Negara) จึงทรงเป็น             

ป ร ะ มุ ข ข อ ง รั ฐ แ ล ะ ท ร ง ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี แ ล ะ ท ร ง แ ต่ ตั ้ง ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี รั ฐ บ า ล                               

ตําแหนง่พระมหากษัตริย์บรูไนเรียกอยา่งเป็นทางการวา่ สลุตา่นและสมเด็จพระราชาธิบดีแหง่บรูไนดารุสสลาม 

(His Majesty the Sultan and Yang Di-PertuanofBrunei Darussalam)1 นอกจากนัน้ในแง่ท่ีบรูไน                 

เ ป็นรัฐอิสลามสุลต่านก็อยู่ ในฐานะของผู้ นําทางศาสนาของประเทศอีกด้วยโดยองค์สุลต่านนัน้                         

ทรงมีพระราชอํานาจนิติบญัญัติ และอํานาจบริหาร ทรงสามารถออกกฎหมาย และทรงแก้ไขรัฐธรรมนูญ                  

ได้โดยพระองค์  

คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 12 กระทรวง ได้แก่ สาํนกันายกรัฐมนตรี 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลงั กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงอุตสาหกรรมและทรัพยากรพืน้ฐาน กระทรวงศาสนา กระทรวงการพัฒนา กระทรวงวัฒนธรรม 

เยาวชนและกีฬา กระทรวงสาธารณสขุ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลงังานเป็นการเพ่ิมเติม กระทรวง

ดงักลา่วมาในปี 20062  จึงทําให้มีทัง้หมด 13 กระทรวงในปัจจบุนัแตเ่ป็นระบบการจดัการแบบดงักลา่วข้างต้น 

ซึ่งในปัจจุบันมีเชือ้พระวงศ์ดํารงตําแหน่งสําคัญในกระทรวงต่าง ๆ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ-

ตา่งประเทศ คือ เจ้าชายมฮูมัหมดั โบลเกียห์ ซึง่เป็นพระอนชุาขององค์สลุตา่นองค์ปัจจบุนั 2

3 

รัฐธรรมนูญของประเทศ 

รัฐธรรมนูญของประเทศบรูไนเกิดขึน้ครัง้แรกท่ีเป็นลายลกัษณ์อักษรนัน้เกิดขึน้ในปี 1959 และ            

มีผลบังคับใช้ตามรัฐธรรมนูญฉบับนัน้เป็นต้นมา และมีผลตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม ปี 1984 หลังจากท่ี            

บรูไนได้รับเอกราช และเป็นกฎหมายสงูสดุท่ีกําหนดกรอบการบริหารประเทศในฐานะประเทศท่ีมีอธิปไตยและ

เอกราชโดยสมบูรณ์ 3

4 รัฐธรรมนูญของบรูไนได้รับการแก้ไข 3 ครัง้ คือ ในปี 1971 ปี 1984 และปี 20085              

โดยรัฐธรรมนูญปี 1959 กําหนดให้องค์สุลต่านเป็นอธิปัตย์ผู้ เป็นหัวหน้าของรัฐท่ีมีอํานาจสูงสุดภายใต้

                                                           
1 นิชานท์ สิงหพุทธางกูร, ระบอบการปกครองท้องถ่ินประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เนอการาบรูไนดารุสลาม. 

(กรุงเทพฯ: สถาบนัพระปกเกล้า, 2556), หน้า 18. 
2 สามารถ ทองเฝือ, “เนการาบรูไนดารุสซาลาม” วารสารเอเชียรายปี 2550/2007 (2550): 80. 
3 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 79. 
4 จรัญ มะลลูีม, เนการาบรูไนดารูสซาลาม (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2557),  หน้า 4.  
5 เร่ืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั. 
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รัฐธรรมนูญองค์สุลต่านมีความสามารถท่ีจะประกาศกฎอัยการศึก และการประกาศก็จะมีผลโดยไม่ต้อง

คํานึงถึงว่าการประกาศกฎอยัการศึกนัน้จะสอดคล้องกบัรัฐธรรมนญูหรือไม่และรัฐธรรมนญูไม่ได้เน้นในเร่ือง

การรับรองสิทธิขัน้พืน้ฐานยกเว้นอิสรภาพทางศาสนา สิทธิท่ีชาวบรูไนได้รับจะเป็นสิทธิท่ีถกูนํามาใช้มากกว่า

สิทธิท่ีถกูกําหนดไว้ แต่ถกูจํากดัไว้โดยท่ีรัฐมองเห็นว่ามีความสําคญัเท่านัน้ ข้อจํากดัเหลา่นีถ้กูมองว่ามีความ

จําเป็นเพ่ือรักษาไว้ซึง่วฒันธรรม และความเป็นหนึง่ของประเทศ 

จากการกล่าวมาข้างต้นนัน้รัฐธรรมนูญปี 1959 ถือได้ว่าเป็นกรอบของการบริหารประเทศเร่ือยมา 

กําหนดให้สลุต่านเป็นองค์อธิปัตย์ผู้ เป็นหวัหน้าของรัฐท่ีมีอํานาจสงูสดุในการบริหารโดยได้รับการช่วยเหลือ 

และคําแนะนําจาก สภา 5 สภา ได้แก่ สภาศาสนา (Religious Council) สภาองคมนตรี (Privy Council)            

สภารัฐมนตรี (Council of Ministers) สภานิติบญัญตัิ (Council of Legislature) และสภาผู้สืบทอดอํานาจการ

ปกครอง (Council of Succession) 5

6 จึงถือได้ว่ารัฐธรรมนูญท่ีบรูไนใช้นัน้วางอยู่บนรากฐานของอดุมการณ์ 

Malayu Islam Beraja – MIB จึงกลา่วได้ว่าหลกัการทัง้สองนัน้ครอบคลมุอยู่เหนืออํานาจทางการเมืองทัง้สิน้ 

ทัง้หมดทัง้มวลนัน้ก็เพ่ือเสริมสร้างอํานาจของสลุตา่นทัง้สิน้ 

พรรคการเมือง 

พรรคการเมืองมีการเกิดขึน้ครัง้แรกในปี 1950 ในปัจจุบนับรูไนมีพรรคการเมือง 2 พรรคการเมือง 

พรรคบรูไนพฒันาแห่งชาติ (Brunei National Development Party) พรรคท่ีปฎิญญาณสนบัสนุนสลุต่าน  

พรรคเอกภาพแห่งชาติบรูไน (Brunei National Solidarity Party) ไม่มีบทบาททางการเมืองมากนกัเน่ืองจาก 

ถกูรัฐบาลควบคมุด้วยมาตรการตา่งๆ เช่น กฎหมาย Internal Security Act (ISA) 

บรูไนยังคงมีเสถียรภาพความมัน่คงทางการเมืองภายใต้การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราช            

ทัง้นีส้มเด็จพระราชาธิบดีทรงให้ความสําคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินการของภาครัฐ             

ซึ่งสะท้อนให้เห็นในพระราชดํารัสต่อสมาชิกสภานิติบญัญัติ เมื่อวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2009 ให้นําแนวทาง           

การปกครองประเทศในระบอบราชาธิปไตยอิสลามมลาย ู(Malayu Islam Beraja : MIB) ตามหลกัไตรลกัษณ์

ประกอบด้วย ชาวมลาย ูศาสนาอิสลาม และพระมหากษัตริย์  

ปรัชญาในการปกครองประเทศ 

ปรัชญาในการบริหารประเทศเร่ิมมาตัง้แต่สมยัของสลุต่านมุฮมัมดัชาห์ จนถึงปัจจุบนั ค.ศ. 2015 

มาลาย ูอิสลาม พระมหากษัตริย์ (Malayu Islam Beraja – MIB) 6

7 เป็นอดุมการณ์ 3 อย่างท่ีชาวบรูไนยึดถือ             

อนัเป็นหลกัสําคัญในการยึดโยงความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกันของคนในชาติ หลกัอุดมการณ์นีเ้ป็นแนวคิด            

                                                           
6 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 4. 

 7 ดลมนรรจน์ บากา และชยัวฒัน์ มีสณัฐาน.  A History of Brunei. (กรุงเทพฯ: มลูนิธิโครงการตําราสงัคมศาสตร์และ

มนษุยศาสตร์,  2557). หน้า 93. 
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ท่ีรัฐบาลพยายามสนบัสนนุผา่นช่องทางต่าง ๆ ทัง้ในระบบการศึกษา และสื่อมวลชน อดุมการณ์ดงัข้างต้นนัน้

ถูกนํามาใช้ตัง้แต่เดือนกรกฎาคมปี 19908 และถือได้ว่ามีการยึดถือมาตัง้แต่ประเทศบรูไนได้รับเอกราช           

เป็นหลกัพืน้ฐานท่ีถูกปรับใช้มาอย่างต่อเน่ือง 8

9 ถือได้ว่าเป็นหลกัในการบริหาร และปกครองประเทศบรูไน           

โดยมีความพยายามกลับไปสู่รากฐานของชาติ อุดมการณ์นีจ้ึงเต็มไปด้วยหน้าท่ีต่าง ๆ ท่ีชาวบรูไน                   

พึงต้องปฏิบตัิ ไม่ว่าจะเป็น ใช้ในการปกป้องศาสนาอิสลามแบบเคร่งครัดตามหลกัคมัภีร์ และจากภยัคกุคาม

ภายนอก และยัง เ พ่ือเสริมสร้างความชอบธรรมแก่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ของบรูไนเอง                         

โดยมีการเช่ือมโยงแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมแบบอิสลาม กับวัฒนธรรมดัง้เดิมแบบมาลายูท่ีมีราชาธิปไตย             

เป็นศนูย์กลาง9

10 

หลักเป้าหมายของหลักอุดมการณ์ (Malayu Islam Beraja – MIB) โดยสังเขป 

คําว่า “มาลายู” ยังสามารถอธิบายประเทศบรูไนเป็นประเทศท่ีมีมาลายูท่ีมีความเป็นหนึ่งเดียว          

มีสลุตา่นท่ีเป็นชาวมาลายเูป็นผู้ นําประเทศ มีวิถีชีวิตและวฒันธรรมมาลายอูนัสืบทอดมาจนกลายเป็นอดุมคติ

ของคนบรูไนจนมาถึงปัจจุบนั นอกจากนีแ้ล้วปวงชนชาวบรูไนท่ีสืบเชือ้สายมลายูต้องเคารพเช่ือฟังสลุต่าน              

ชาวบรูไนจึงเป็นคนรักชาติ 

คําว่า “พระมหากษัตริย์” ในท่ีนีม้าจากคําว่า เบอราจา หมายถึงพระมหากษัตริย์ อันหมายถึง             

ระบบการปกครองท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นพระราชาของบรูไน คือ สลุต่าน หรือสมเด็จพระราชาธิ

บดี ซึ่งเป็นผู้ ท่ีตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความดีตามแนวของศาสนาอิสลาม เป็นผู้ปกครองด้วยความยุติธรรม                         

อํานาจของการปกครองนัน้เป็นรางวลัความไว้วางใจจากอลัเลาะห์ (พระเจ้า) 

ดังนัน้คําว่า “อิสลาม มลายู พระมหากษัตริย์” จึงเป็นลักษณะหนึ่งของชาวบรูไน พระราชา               

มีความประเสริฐ ประชาชนห้ามทรยศ ดงันัน้จึงเกิดคํากลา่วท่ีว่า “พระราชาเพ่ือประชาชน” และ  “ประชาชน

เพ่ือพระราชา” จึงเป็นองค์ประกอบของปรัชญาในการปกครองประเทศบรูไน องค์ประกอบทัง้สามเป็น

องค์ประกอบท่ีรวมเป็นหนึง่เดียว ไมส่ามารถแยกกนัได้10

11 

 

 

                                                           
 8 เร่ืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั. 

 9 เร่ืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั. 
10 เร่ืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั. 
11 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 95. 
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สภาพสังคมภายในประเทศบรูไน 

 ประชาชนของบรูไน ประกอบด้วยกลุม่สาํหรับสถิติประชากรบรูไนในปี 200612 ชาติพนัธุ์มาเลย์ซึ่งเป็น

กลุม่ใหญ่ ประมาณร้อยละ 67 กลุม่ชาติพนัธุ์จีนมีประมาณร้อยละ 15 กลุม่ชนเผ่าพืน้เมือง เช่น อีบาน (Iban) 

ดายกั (Dayak) กิลาบิท (Kelabit) มีรวมกันประมาณร้อยละ 6 ส่วนท่ีเหลือเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ อ่ืนๆ เช่น                   

ชาวยโุรป ชาวอินเดีย ชาวฟิลปิปินส์มีรวมกนัประมาณร้อยละ 12 ภาษาท่ีใช้กนัในบรูไน มีภาษามาเลย์ (Malay) 

ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน สําหรับชนพืน้เมืองมีภาษาเป็นของตนเอง ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาราชการคือ                

ภาษามาเลย์และภาษาองักฤษส่วนด้านศาสนา ประชาชนส่วนมากนบัถือศาสนาอิสลาม นิกายสุนหน่ีและ           

เป็นศาสนาประจําชาติด้วย รวมทัง้การปกครองประเทศก็ใช้แม้ว่ารัฐธรรมนูญของบรูไนจะกําหนดให้ศาสนา

อิสลามเป็นศาสนาประจําชาติแตก็่ให้อิสระแก่ประชาชนท่ีสามารถเลอืกนบัถือศาสนาอ่ืนได้ 12

13 

ประเทศบรูไนนัน้ยงัถือได้ว่าเป็นสงัคมแบบสวสัดิการท่ีมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากลกัษณะทางสงัคม        

ท่ีมีความมั่งคัง่ และร่ํารวยอนัเน่ืองมาจากความสมบูรณ์ของประเทศท่ีเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 

นํา้มนัและก๊าซธรรมชาติ ซึง่เป็นรายได้หลกัของประเทศในแตล่ะปีเป็นเงินจํานวนมหาศาล ประชาชนชาวบรูไน

มีการปฏิบัติตนเองในกรอบของศาสนาอย่างเคร่งครัดภายใต้การปกครองตามระบอบของสุลต่าน 1 3

14                         

ประชากรชาวบรูไนนัน้ถือได้ว่าได้รับการอํานายความสะดวกต่าง ๆ ผ่านสวัสดิการของรัฐบาลอย่างเต็มท่ี              

ตัง้แต่เกิดจนเสียชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างรัฐบริการให้ฟรีทัง้หมด ตัง้แต่เร่ืองสวัสดิการทางด้านการศึกษาการ

รักษาพยาบาล ท่ีอยู่อาศัยท่ีรัฐจัดหาให้ และคิดดอกเบีย้ในอัตราท่ีตํ่า บางกรณีถึงขึน้ให้ท่ีอยู่อาศัยฟรี                

ภาครัฐและเอกชนมีงานให้ประชากรทําอยา่งเหลอืเฟือ14

15  

ความสัมพันธ์ระหว่างสุลต่านกับประชาชน 

บรูไนถือว่าเป็นประเทศท่ีองค์สลุต่านปกครองในฐานะผู้ นํารัฐ และผู้ นํารัฐบาล องค์สลุต่านมีอํานาจ       

อยู่ทัง้ฝ่ายบริหารนิติบัญญัติ และตุลาการ พระองค์ทรงปฏิบัติหน้าท่ีโดยความช่วยเหลือขององคมนตรี                         

จากการปกครองขององค์สุลต่านท่ีทรงครองอํานาจมายาวนานพบว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองท่ีได้รับ         

                                                           
12 CIA. “The World Factbook – Brunei.”  Available from 

http://www.cia.gov/cia/pulications/factbook/geo2.html. 
13 นิชานท์ สิงหพทุธางกูร, ระบอบการปกครองท้องถ่ินประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เนอการาบรูไนดารุสลาม, 

หน้า 18. 
14 สามารถ ทองเฝือ, “เนการาบรูไนดารุสซาลาม,” วารสารเอเชียรายปี2550/2007 (2550): 83. 
15 ศริพร สมัครสโมสร, บรูไนอาณานิคมของอังกฤษ (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548),              

หน้า 103–104. 
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การเคารพรัก ทัง้นีบ้รูไนนบัได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีความมั่นคงทัง้ในทางวฒันธรรม สงัคม เศรษฐกิจ           

และการเมือง สุลต่านหรือสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเป็นผู้ นําสูงสุดของประเทศ เป็นผู้ นําข้าราชการ         

และเป็นผู้ นํากองทัพ สุลต่านองค์ปัจจุบันคือ ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซ ซดัดิน วัดเดาเลาะห์ ทรงเป็น

สลุต่านลําดบัท่ี 2916  ประเทศบรูไนมีประชากรเพียงประมาณ 400,000 คน1 6

17 ประกอบด้วยเชือ้สายมาเลย์      

ร้อยละ 66 และมีลกัษณะภมูิประเทศท่ีแบ่งออกเป็น 2 สว่นท่ีถกูล้อมรอบด้วยรัฐซาราวกัของประเทศมาเลเซีย

หลงัจากท่ีสถาบนักษัตริย์ขึน้ถึงจุดสงูสดุของอํานาจในศตวรรษท่ี1618 เข้าสูส่ภาวะจุดถดถอยลง และต่อมาใน

ศตวรรษท่ี 19 อาณาเขตของบรูไนลดน้อยลงเน่ืองจากอิทธิพลของตระกลูเจ้าผู้ครองรัฐซาราวกั 1 8

19 แต่การเข้ามา

อาณานิคมองักฤษในปี 1906 มีสว่นช่วยรักษาสถาบนักษัตริย์ของบรูไนไว้ ถึงช่วงปลายปี 1959 การนําเสนอ

การปกครองรูปแบบใหม่ท่ีให้อํานาจในการปกครองด้วยตวัเองแก่บรูไน มีสว่นในการฟืน้อํานาจทางการเมือง

ของสุลต่าน ทางด้านศาสนานัน้พระองค์ทางได้รับการอบรมเลีย้งดู ตามแบบแผนของอิสลามและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของบรูไน ดงันัน้ในสายตาของประชาชน และพระองค์ทรงเป็นสุลต่านท่ีเคร่งครัด

ทางด้านศาสนาเป็นอยา่งมากอีกทัง้เป็นแบบอยา่งแก่พสกนิกร ของพระองค์เป็นอยา่งดี โดยเฉพาะการอทิุศตน

ของพระองค์เพ่ือพระอลัเลาะห์อยา่งเช่นการละหมาด พระองค์ทรงปฏิบตัิได้อย่างสมบรูณ์ และองค์สลุต่านเอง

นัน้ทรงปฏิบตัิตามหลกัอิสลามข้อท่ี 5 คือ การไปทําพิธีฮจัญ์ท่ีนครเมกะฮ์ ประเทศซาอดุิอาราเบียถึง 6 ครัง้ 

ในวันท่ี 29 กันยายน 1991 พระองค์ทรงเป็นประธานเปิดองค์กร ตะบงอะมานะห์อิสลามบรูไน 

 (Tabung Amanah Islam Brunei – TAIB)19

20 

ในวนัท่ี 13 มกราคม 1993 พระองค์ทรงเป็นผู้ วางรากฐานศิลาฤกษ์ในการสร้างธนาคารอิสลาม         

แหง่บรูไน (Bank Islam Brunei Berhad – IBB)20

21 

                                                           
16 นิชานท์ สิงหพทุธางกูร, ระบอบการปกครองท้องถ่ินประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เนอการาบรูไนดารุสลาม, 

หน้า 18. 
17 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 22. 
18 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 23. 
19 ไพลิน ภู่จีนาพันธ, ระบอบการปกครองท้องถ่ินประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สหพันธรัฐมาเลเซีย (กรุงเทพฯ: 

สถาบนัพระปกเกล้า, 2556), หน้า 11. 
20 ซึง่เป็นองค์กรทางการเงินประกอบธุรกรรมทางการเงินแบบอิสลาม 
21 โดยธนาคารนีจ้ะนําระบบอิสลามมาใช้ทัง้ระบบทัง้ด้านการบริหาร และการจดัการด้านการเงิน ธนาคารมีคณะที่

ปรึกษาทางกฎหมายอิสลาม (Syariah Advisory Body) เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมัน่ว่า การทํางานของธนาคารจะไม่แปลกแยก

จากหลกัอิสลาม 
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ในวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2014 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ (กฎหมายอิสลาม)แทนกฎหมาย 

common law ขององักฤษ 21

22 

ยามท่ีพบปะกับประชาชน พระองค์มักเรียกร้องให้ประชาชนของพระองค์สนับสนุนรัฐบาล               

ของพระองค์ สร้างความเข้าใจกันและกันระหว่างสถาบนักษัตริย์กับประชาชน ให้ประชาชนมีความเช่ือมั่น         

ต่อรัฐบาล ในการท่ีจะสามารถสร้างประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างมีความสขุ 

เพ่ือท่ีจะทําให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสขุ พระองค์จึงจดัสวสัดิการและช่วยเหลือประชาชนหลายโครงการ 

อย่างเช่น โครงการให้ยืมเ งินเ พ่ือสร้าง บ้าน  โครงการให้ ท่ีดินแก่ประชาชน และโครงการใ ห้ยืม                                

มลูนิธิสลุตา่นฮสัซานลัโบลเกียห์ 

จึงอาจกล่าวได้ว่า รูปแบบการปกครองของบรูไนนัน้มีลักษณะเฉพาะตัว เ ป็นอย่างมาก                      

ซึ่งมีความผสมผสานกับระบบจารีตประเพณี กับระบบแบบสมัยใหม่ แต่ดํารงไว้ซึ่งอํานาจอยู่ท่ีศูนย์กลาง           

จากสุลต่าน ซึ่งถือได้ว่าระบบการปกครองทางการเมืองของบรูไน เป็นการปกครองท่ีค่อนข้างเข็มแข็ง                   

ซึ่งมีการดํารงอยู่บนอุดมการณ์ (Malayu Islam Beraja – MIB) ท่ีเป็นอุดมการณ์ท่ีมีอิทธิพลอย่างมาก             

ต่อระบบการเมือง และประชาชนบรูไน และการท่ีบรูไนมีการปกครองในรูปแบบท่ีสุลต่านมีอํานาจสูงสุด           

ในประเทศ ตามรัฐธรรมนญูปี 1984 ท่ีเป็นทัง้กษัตริย์ท่ีเคารพรักของประชาชนบรูไน และนายกรัฐมนตรีท่ีเป็น

ผู้ นําของประเทศ เน่ืองมาจากการรวมอํานาจสู่ศูนย์กลางตัง้แต่อดีตจากการก่อร่างสร้างเมืองในยุคแรก ๆ          

จนก้าวเข้าสูย่คุหลงัได้รับเอกราช ซึ่งถือได้ว่าระบบสลุต่านมีความเข้มแข็งมาโดยตลอด ระบอบกษัตริย์เองนัน้

ยงัสามารถควบคุม การเปลี่ยนแปลงตามขนบธรรมเนียมแบบเก่าจากรุ่นสู่รุ่นไปได้ และการท่ีมีระบบสงัคม  

แบบสวัสดิการ จึงถือได้ว่ารากฐานทางสงัคมของประเทศบรูไนนัน้มีความเข้มแข็งเป็นอย่างมากเน่ืองจาก 

ระบอบกษัตริย์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหาความยากจนภายในประเทศบรูไน และ             

ทําให้สงัคมมีความมัน่คง ทําให้ปัญหาท่ีจะเกิดการตอ่ต้านสถาบนัเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปน้อยท่ีสดุ แต่อย่างไรก็ตาม

การดํารงอยูท่า่มกลางการปกครองแบบสลุตา่นไมไ่ด้สามารถท่ีจะดํารงอยู่ได้ตลอดไป เพราะการเปิดกว้างโลก

ยุคปัจจุบันถือได้ว่ามีความรวดเร็วในด้านข่าวสารมากขึน้ ทําให้ผู้ คนได้รับรู้ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้          

ซึ่งถึงแม้จะมีการจํากัดด้านสื่อ และยงัคงมีการประกาศกฎอยัการศึกทุก ๆ 2 ปี 2 2

23 ก็ยงัไม่สามารถต้านทาน

กระแสตา่ง ๆ ท่ีอาจกระทบกระเทือนตอ่การปกครองแบบท่ีสลุตา่นอยา่งจะให้เป็น สลุตา่นจึงจําเป็นต้องปรับตวั

                                                           
22 สามารถ ทองเฝือ, “อิสลามการเมืองในการบริหารรัฐสลุต่านบรูไนดารุสลาม,” วารสารการเมืองการปกครอง 4, 2 

(มีนาคม-สิงหาคม, 2557): 180. 
23 Naimah S. Talib, “Brunei Darussalam: Royal Absolutism And The Modern State,” Kyoto Review of 

Southeast Asia Issue 13, (March 2013), 4. 
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เพ่ือต้านทานสิ่งท่ีอาจจะสง่ผลกระทบต่อความมัน่คงทางการเมืองของตนไว้ จึงได้มีการประกาศใช้กฎหมาย

ชารีอะห์ เมื่อวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2014  

การเปล่ียนแปลงทางการเมือง และสังคมบรูไนภายหลังเอกราช ค.ศ.1984 – ค.ศ. 2014 

นบัตัง้แต่บรูไนได้รับเอกราชในปี 1984 บรูไนก็ได้มีการดําเนินนโยบายต่าง ๆ เพ่ือพฒันาประเทศ         

ของตน โดยถือได้วา่บรูไนเป็นประเทศท่ีมีความเข้มแข็งเป็นอยา่งมากจากการมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างนํา้มนั

ท่ีเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และผู้ปกครองประเทศอย่างสลุต่าน และสลุต่านนัน้ได้จัดสรรผลประโยชน์    

จากนํา้มนั มาเป็นระบบสวสัดิการแก่ประชาชนบรูไนเป็นต้นมา บรูไนเองนัน้ก็แสดงจดุยืนในลกัษณะผสมผสาน 

ระหว่างการสืบสานแนวทางดัง้เดิม กับการเสริมสร้างทิศทางใหม่ โดยจะดํารงอยู่บนหลักอุดมการณ์                

Malayu Islam Beraja – MIB อย่างเหนียวแน่น โดยอาจจะนําทฤษฎี Neo – traditional State (รัฐดัง้เดิม

รูปแบบใหม่) ซึ่งระบอบท่ีมีความล้าหลงัไม่สามามารถท่ีจะต้านทาน หรือต่อสู้กับแรงกดดันจากการก้าวสู ่            

ความทันสมัยใหม่ได้ จึงเป็นเหตุให้ราชวงศ์ต้องเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกท่ีจะมาส่งผล             

ให้เกิดการลดทอนของระบอบกษัตริย์ลง ดังนัน้จึงทําให้กษัตริย์จําเป็นจะต้องแบ่งปันอํานาจให้กับ                  

กลุม่ทางสงัคมใหม ่ๆ ท่ีเป็นไปตามทฤษฎีความเป็นรัฐดัง้เดิมรูปแบบใหม 2่3

24 จึงได้เกิดกลุม่คนชัน้กลางท่ีผลกัดนั

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึน้  จึงนํามาอธิบายได้ว่า                     

ในการเปลีย่นแปลงของบรูไนนัน้ ไมไ่ด้เป็นการเปลีย่นแปลงไปทัง้หมด แต่เลือกท่ีจะลดทอนอํานาจของกษัตริย์

บางสว่นไว้ แตก่ารลดทอนอํานาจต่าง ๆ นัน้ได้จดัสรรอํานาจให้แก่คนในราชวงศ์ และบคุคลท่ีมีความสามารถ       

ท่ีจะพฒันาประเทศบรูไนให้มีความก้าวหน้าตอ่ไป โดยท่ีสลุตา่นนัน้ยงัคงมีอํานาจเบ็ดเสร็จทัง้หมด 

การเปล่ียนแปลงด้านการเมือง 

ในปี 1986 พระองค์ได้สละตําแหน่งกระทรวงการคลงั และกระทรวงมหาดไทย เพ่ือเข้ารับตําแหน่ง         

ในกระทรวงกลาโหมนอกจากนีอ้งค์สลุตา่นยงัทรงเป็นผู้บญัชาการสงูสดุของกองทพับรูไน 

ในปี 2004 มีการเคลื่อนไหวท่ีสําคญัเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ทรงประกาศให้ฟืน้ฟูสภานิติบญัญัติ

ขึน้อีกครัง้ นําไปสูก่ารเลอืกตัง้สมาชิกสภานิติบญัญตัิถือเป็นจดุเร่ิมต้นของกระบวนการสร้างประชาธิปไตยของ

บรูไนฯ 

ในปี 2005 มีการปรับคณะรัฐมนตรีครัง้สําคญั โดยสมเด็จพระราชาธิบดีทรงแต่งตัง้ผู้สืบทอดอํานาจ

ในการบริหารประเทศ คือ มงกุฎราชกุมาร ฮัจญี อลั มูห์ทาดี บิลลาห์ ให้ทรงดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีอาวุโส

                                                           
24 Ibid., 2. 
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ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นอกจากนีย้ังให้โอกาสแก่ นักธุรกิจท่ีไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามเข้าร่วม               

ดํารงตําแหน่งสําคัญทางการเมือง เช่น แต่งตัง้ให้ จ๊อค เชง บุคคลเชือ้สายจีน ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี             

กระทรวงการตา่งประเทศและการค้า 24

25 

ปี 2006 ได้มีการเปิดประชุมสภานิติบัญญัติครัง้ท่ี 2 นับตัง้แต่บรูไนได้รับเอกราชเมื่อปี 1984                 

ด้วยในการประชุมครัง้นีม้ีวาระสําคัญ คือการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของประเทศท่ีเปิดโอกาสให้                      

สภานิติบญัญตัิได้แสดงความคิดเห็น มีอิสระทางความคิดเห็น และอภิปรายอยา่งท่ีไมเ่คยปรากฏมาก่อน25

26 

วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2014 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ ในบรูไนโดยมีกระบวนการต่าง ๆ 

เป็นไปตามขัน้ตอนท่ีสลุตา่นได้วางเอาไว้ 

การเปล่ียนแปลงด้านสังคม 

ปัจจุบันบรูไนถือได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีความสงบสุขเป็นต้นมาหลังจากได้รับเอกราชปี 1984               

ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสะท้อนว่าชีวิตความเป็นอยู่ของคนบรูไนนัน้มีความเป็นอยู่ท่ีดี เน่ืองจากบรูไนเป็นประเทศ                

ท่ีมีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจสูง และประชากรมีจํานวนน้อยทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากร                

และสวสัดิการท่ีรัฐบาลจดัสรรมาให้ไว้อย่างเหมาะสม ทัง้การให้การศึกษาฟรี รักษาพยาบาลฟรี มีการใช้ชีวิต

อย่างเรียบง่าย และปฏิบัติตามหลกัศาสนาอิสลาม ทําให้ไม่ค่อยมีความขัดแย้งทางด้านการเมืองมากนัก        

แต่การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของสังคม และเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยมากขึน้เร่ิมมีการวิพากษ์วิจารณ์         

การทํางานของรัฐบาล และความน่าเช่ือถือของราชวงศ์เ ร่ิมลดน้อยลงผ่านทางอินเตอร์เน็ตมากขึน้                          

ในระหวา่งปี 1998 – 199927 ปฏิกิริยาภาคประชาชนของชาวบรูไนได้เร่ิมก่อตวัขึน้และสบืเน่ืองไปถึงปี 2000 

ในการเปลีย่นแปลงไปของการพฒันาการทางการเมือง และสงัคมนัน้เป็นไปในทิศทางท่ีโลกก้าวเข้าสู่

สภาวะสมยัใหม่มากขึน้ การปกครองแบบเดิมจึงต้องมีการปรับตวั โดยสามารถนําทฤษฎี (Neo – traditional 

State) รัฐดัง้เดิมรูปแบบใหม่ มาอธิบายได้ว่า สถาบันจําเป็นท่ีจะต้องลดทอนอํานาจบางส่วนเพ่ือดํารงซึ่ง

อํานาจส่วนใหญ่ไว้  เ พ่ือให้คนมีความสามารถมาพัฒนาประเทศให้ก้าวต่อไป แต่ ต้องอยู่บนหลัก                   

ของการปกครองแบบเดิม ซึง่การรักษาอํานาจให้มีความมีเสถียรภาพนัน้สลุตา่นจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องหาวิธีการ

เพ่ือท่ีจะให้ระบบสุลต่านยังคงดํารงอยู่ต่อไป ท่ามกลางสังคมท่ีมีความแปรเปลี่ยน “กฎหมายชารีอะห์”                   

จึงถือได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งท่ีสุลต่านเลือกนํามาปฏิบัติ เพ่ือเป็นการรือ้ฟื้นกฎหมายแบบเก่า ซึ่งครัง้หนึ่งบรูไน             

                                                           
25 สามารถ ทองเฝือ, “เนการาบรูไนดารุสซาลาม,”  วารสารเอเชียรายปี 2550/2007 (2550): 81.  
26 Brunei Darussalam Newsletters, 21, 13 (January, 2006):1 
27 ดลยา เทียนทอง,อาเซียนท้าทายสิ่งใหมแ่ละการปรับตวั. (กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  

2548), หน้า. 103. 
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เคยได้ประกาศใช้ ให้เป็นตวัการวางกรอบของสงัคม เพ่ือให้ผู้คนปฏิบตัิตามหลกัของกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

และป้องกนัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีจะมาคกุคามระบบสลุตา่นได้  

พัฒนาการและหลักของกฎหมายประเทศบรูไน 

ระบบกฎหมายของบรูไนมีพืน้ฐานมาจากกฎหมายจารีตประเพณีของอังกฤษ (Common Law)           

หรือจะเรียกได้ว่าเป็นระบบศาลซึ่งเป็นระบบท่ีอิสระมีอํานาจในการตัดสินคดีอย่างเต็มท่ี แม้ว่าบรูไนนัน้            

จะได้รับเอกราชจากองักฤษแล้วแต่บรูไนยงัคงใช้ระบบกฎหมายขององักฤษ จนกระทัง้ในเดือนพฤษภาคม 

2014 สลุต่านแห่งบรูไนได้ประกาศให้ประเทศของตนเองนัน้ใช้ระบบกฎหมายชารีอะห์ (กฎหมายอิสลาม)          

ซึง่ถือได้ว่านํามาแทนกฎหมายอาญาท่ีเป็นขององักฤษ มาบงัคบัใช้ควบคู่ไปกบักฎหมายพลเรือน (Civil Law) 

เพ่ือคํา้ชูศาสนาอิสลาม และสกัดกัน้ค่านิยมจากภายนอกแต่นานาประเทศต่างมองว่ากฎหมายดังกล่าว         

เป็นกฎหมายท่ีมีความล้าหลัง และขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน 2 7

28 แต่สําหรับสุลต่านแห่งบรูไนนัน้มองว่า            

การท่ีประเทศของตนมีการออกกฎหมายชารีอะห์นัน้ไม่ได้จะให้นานาชาตินัน้ยอมรับ แต่ขอเพียงให้ประชากร

บรูไนยอมรับเทา่นัน้พอ28

29 

 ระบบกฎหมายอังกฤษในประเทศบรูไน มีลักษณะเป็นระบบศาล คือ ระบบศาลยุติธรรม 2 9

30                 

ระบบศาลยตุิธรรมท่ีประเทศบรูไนประกาศใช้นี ้ล้วนเป็นผลมาจากการตกอยู่ภายใต้อาณานิคมของประเทศ

อังกฤษ ในปัจจุบันระบบกฎหมายของประเทศบรูไน เป็นระบบท่ีควบคู่กันไประหว่างระบบศาลยุติธรรม              

ตามระบบกฎหมายองักฤษ และมีการใช้กฎหมายชารีอะห์ในกลุ่มประชาชนท่ีเป็นชาวมุสลิมภายในประเทศ

บรูไนในรูปแบบของศาลขององักฤษนัน้ อํานาจการตดัสินคดีอยู่ท่ีศาลสงูสดุ คือ ศาลฎีกา ศาลชัน้กลาง หรือ               

ศาลอธุรณ์ และศาลชัน้ต้น อยูใ่นขอบเขต และหน้าท่ีแตกต่างกนัออกไป และเน่ืองจากการเอาใจใสข่องรัฐบาล

ภายใต้การบริหารงานของสลุตา่นบรูไนจึงมีการออกกฎหมายวา่ด้วยการก่อความไม่สงบภายในราชอาณาจกัร

ขึน้เมื่อ 13 พฤษภาคม 1998 ซึง่เป็นกฎหมายความมัน่คงของชาติ30 31 

 
                                                           

28 ดลมนรรจน์ บากา และชยัวฒัน์ มีสณัฐาน.  A History of Brunei, หน้า 99. 
29 The Brunei Time. “Brunei to enforce Syariah law next year,” Available from http://www.bt.com.bn/news-

national/2013/10/22/brunei-enforce-syariah-law (April 4, 2015). 

30 รายงานการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ระบบแรงงาน และแนวปฏิบัติของกระทรวงยุติธรรม และ

หน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัระบบงานยตุิธรรมของประเทศอาเซียน. (ม.ป.ป). หน้า 33-40. 
31 กองศึกษาวิจยัยทุธศาสตร์และความมัน่คง, “สิทธิมนษุยชน : นํา้ผึง้หยดเดียวนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง,” วารสาร

วิเคราะห์สถานการณ์ยทุธศาสตร์และความมัน่คงของประเทศรายสปัดาห์ 37 (พฤษภาคม, 2557): 1. 

http://www.bt.com.bn/news-national/2013/10/22/brunei-enforce-syariah-law
http://www.bt.com.bn/news-national/2013/10/22/brunei-enforce-syariah-law
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ประเทศบรูไนกับการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ 

กฎหมายชารีอะห์นัน้ถือได้วา่ไมใ่ช่เร่ืองใหมส่าํหรับบรูไน ซึง่ชารีอะห์นัน้ครัง้หนึง่ถกูเลอืกใช้ในศตวรรษ

ท่ี 15 ตอนท่ีมาเลเซียเป็นหวัหน้าของรัฐท่ีมีหน้าท่ีสนบัสนนุอิสลามในด้านการดํารงชีวิตกฎหมายชารีอะห์ถกูฝัง

ลกึลงไปในการปกครองของประเทศกบัอดุมการณ์ ( Malayu Islam Beraja – MIB ) ตัง้แต ่ค.ศ.1930 หวัหน้า

ของรัฐช่วยเหลอือิสลาม ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน กบัการสร้างสเุหร่า และได้ช่วยขยายกระทรวงศาสนา 

ในปี ค.ศ.1990 การบริโภคแอลกอฮอล์ถกูจํากดัสาํหรับมสุลมิ กฎหมายครอบครัวก็อ้างอิงถึงศาลชารีอะห์ตัง้แต่

ปี ค.ศ.199932 กฎหมายชารีอะห์ถูกบัญญัติขึน้ และได้ถูกประกาศใช้  ในปี 2014 โดยสุลต่านท่ีมีอํานาจ

เบ็ดเสร็จเน่ืองจากรัฐเกิดภาวะฉกุเฉินโดยสลุต่านนัน้มีอํานาจเบ็ดเสร็จโดยไม่มีใครสามารถคดัค้านได้ไม่ว่าจะ

เป็นเจ้าหน้าท่ี ศาลตลุาการทางกฎหมายก็ตามโดยบรูไนได้นํากฎหมายอาญาอิสลาม (Shari’ah Penal Code) 

หรือกฎหมายชารีอะห์นีม้าใช้ควบคู่กบักฎหมาย พลเรือน (Civil Law) ท่ีมีอยู ่เพ่ือคํา้ชูศาสนาอิสลามและสกดั

กัน้คา่นิยมจากภายนอก32

33   

กฎหมายชารีอะห์ 

กฎหมายชารีอะห์ คือ ประมวลข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของกฎหมายศาสนาของศาสนาอิสลาม คําว่า         

"ชะรีอะฮ์" แปลว่า "ทาง" หรือ "ทางไปสู่แหล่งนํา้" กฎหมายชะรีอะฮ์คือโครงสร้างทางกฎหมายท่ีครอบคลุม         

วิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลและสาธารณชนท่ีมีพืน้ฐานมาจากหลกันิติศาสตร์ ของศาสนาอิสลามสําหรับ         

ใ ช้โดยมุสลิม นอกจากนี ก้ฎหมายชะรีอะฮ์ยังครอบคลุมด้านต่าง  ๆ  ของชีวิตประจําวัน ท่ีรวมทัง้                      

ระบบการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ ระบบการดําเนินธุรกิจ ระบบการธนาคาร ระบบการทําสัญญา 

ความสมัพนัธ์ในครอบครัว หลกัของความสมัพนัธ์ทางเพศ หลกัการอนามยั และปัญหาของสงัคม 

ซึ่งจะกล่าวได้ว่ากฎหมายชารีอะห์นัน้เน้นไปถึงการคุ้มครองมนุษย์ 5 ประการ คือ ศาสนา ชีวิต 

สติปัญญา เชือ้สาย และทรัพย์สิน รวมถึงรักษาสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ส่วนรวมตลอดจนการจัด

                                                           
32 Bsp-Lgl,  “Brunie Syariah Penal Code Order 2013,”  available from 

https://www.bsp.com.bn/main/commercial/files/General_Information/Syariah_Penal_Code_Order_Summary_Final.pdf 

(April 3, 2015). 
33 กองศึกษาวิจยัยทุธศาสตร์และความมัน่คง, “สิทธิมนษุยชน : นํา้ผึง้หยดเดียวนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง,” วารสาร

วิเคราะห์สถานการณ์ยทุธศาสตร์และความมัน่คงของประเทศรายสปัดาห์ 37 (พฤษภาคม, 2557): 1. 

 

https://www.bsp.com.bn/main/commercial/files/General_Information/Syariah_Penal_Code_Order_Summary_Final.pdf
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การเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของสถาบนัสลุตา่นบรูไน ภายใต้การประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ 

 

 

ระเบียบสงัคมทกุระดบัให้เป็นไปตามครรลองครองธรรมท่ีถกูต้องและเป็นธรรม โดยทัง้นีป้ระเทศบรูไนได้มีการ

ดําเนินการบงัคบัใช้กฎหมายชารีอะห์เป็น 3 ระยะซึง่จะทยอยบงัคบัใช้เป็นระยะภายในระยะเวลา 2 ปี33

34 

ขัน้ตอนการบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์ในประเทศบรูไน34

35 

ระยะแรก ระยะเวลา6 เดือนหลักจากวันท่ีกฎหมายชารีอะห์มีผลบังคับใช้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว                          

(1 พฤษภาคม 2014) ลกัษณะของการบงัคบัใช้กฎหมายจะบงัคบัใช้ในคดีท่ีว่าด้วยความผิดทัว่ไปในความผิด

สถานเบา เช่น การท่ีผู้ชายมุสลิมไม่ไปละหมาดวนัศุกร์ การไม่เคารพวตัรปฏิบตัิของมุสลิมในเดือนรอมฎอน      

การประพฤติไม่เหมาะสมในท่ีสาธารณะ โดยจะยงัไม่บงัคบัใช้กับความผิดท่ีมีบทลงโทษด้านการเฆี่ยนหรือ

ประหารชีวิต แตท่ี่มีบทลงโทษปรับหรือจําคกุ ระยะที่สอง หลงัจาก 12 เดือนของวนัท่ีประกาศใช้ (ตัง้แต่วนัท่ี 1 

พฤศจิกายน 2014) ลกัษณะของการบงัคบัใช้กฎหมายจะบงัคบักับความผิดท่ีมีบทลงโทษตามท่ีได้ระบไุว้ใน

คมัภีร์อลักรุอานและแนวทางของทา่นศาสดานบีมฮูมัมดั แตย่งัไมบ่งัคบัใช้กบัความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิต เช่น 

ความผิดประเภทหลกัขโมย มีบทลงโทษด้วยการตดัมือ เป็นต้น ระยะที่สามคือ หลงัจาก 24 เดือนของวนัท่ีมี

ประกาศใช้ (ตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกา 2015) ลกัษณะของการบงัคบัใช้กฎหมายจะมีผลบงัคบัใช้อยา่งเต็มรูปแบบ 

ซึ่งรวมถึงความผิดท่ีมีโทษประหารชีวิตด้วย ซึ่ง ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรง เช่น ปล้น ผิดประเวณี                  

การมีเพศสมัพนัธ์ระหวา่งชายกบัชาย หรือหญิงกบัหญิง การฆ่าผู้ อ่ืนโดยเจตนาซึ่งประเภทความผิดเหลา่นีน้ัน้

จะมีบทลงโทษถึงขัน้ประหารชีวิต 

กรอบการบังคับใช้และประเภทของความผิดต่อประชาชนบรูไน35

36 

กลุ่มที่ 1 บงัคบัใช้เพียงเยาวชนบรูไนเท่านัน้ เช่นการละทิง้ศาสนาอิสลาม การเคารพบูชาลทัธิหรือ 

เทพเจ้าอ่ืนนอกเหนือจากศาสนาอิสลาม การไม่ถือศีลอด เป็นต้น กลุ่มที่ 2 บงัคบัใช้ทัง้ชาวมสุลิมและผู้ ท่ีไม่ใช่

มุสลิม เช่น ความผิดในการลกัขโมย การปล้น การฆาตกรรม การทําร้ายร่างกายผู้ อ่ืน การแสดงพฤติกรรม          

ไมเ่หมาะสมในท่ีสาธารณะ เป็นต้น กลุ่มที ่3 คือความผิดท่ีไมใ่ชม่สุลมิต้องรับโทษด้วย หากมีความเก่ียวโยงกบั

มสุลมิ เช่นการผิดประเวณีกบัชายหรือหญิงท่ีเป็นมสุลมิ เป็นต้น 

 

 

                                                           
34 สามารถ ทองเฝือ, “อิสลามการเมืองในการบริหารรัฐสลุต่านบรูไนดารุสลาม,” วารสารการเมืองการปกครอง 4, 2 

(มีนาคม-สิงหาคม, 2557): 182.  

35 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 181 – 182. 

36 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 181 – 182. 
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ขอบเขตการใช้กฎหมายอังกฤษควบคู่กับกฎหมายชารีอะห์ 

การมีอยู่ของกฎหมายชารีอะห์นัน้จะถูกดําเนินการควบคู่กับกฎหมายของอังกฤษ บางกรณี                

กฎหมายอังกฤษจะสามารถจัดการได้ เช่น การลักขโมย ปล้น ข่มข่ืน ทําลายช่ือเสียง ฆาตกรรม และ                

การทําให้เจ็บปวด กรณี เช่นนัน้จะถกูสอบสวนโดยตํารวจ หรือเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวกบัศาสนา หน่วยงานราชการ

ในกฎหมายอ่ืน ๆ พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมตามมาตราท่ี 19737 ของกฎหมายอาญาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม      

ใดก็ตามท่ีทําท่ีทําให้เกิดการเสื่อมเสียของภาพพจน์ อิสลาม ตวัอย่างเช่น การดื่มแอลกอฮอล์ คนที่ไม่ใช่      

คนมุสลิมถูกห้ามไม่ให้ดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ รวมถึงแสดงให้คนเห็นในที่สาธารณะ ค่าปรับไม่เกิน          

8000 เหรียญ จําคกุไม่เกิน 2 ปี หรือ ทัง้คู่ 37

38 

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าหากประเทศบรูไนได้ถึงกําหนดบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์อย่างเต็มรูปแบบ              

ในปลายปี 2015 นัน้จะทําให้ประเทศบรูไนเป็นประเทศมุสลิมประเทศแรกในโลกท่ีมีการบงัคับใช้กฎหมาย   

อยา่งเต็มรูปแบบ ซึง่ประเทศมสุลมิในตะวนัออกกลาง แม้ว่าจะมีการใช้กฎหมายชารีอะห์มาช้านานแล้วก็ตาม            

แต่การบงัคบัใช้อย่างจริงจงัและระดบัการบงัคบัใช้จะแตกต่างกันไป ซึ่งอาจกลา่วได้ว่ายงัไม่มีประเทศใดเลย         

ท่ีบงัคบัใช้กฎหมายชารีอะห์อยา่งเต็มรูปแบบ38

39  

กลไกและเหตุปัจจัยของการผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ 

 ในการผลกัดันท่ีทําให้เกิดกฎหมายชารีอะห์นัน้ เป็นการปรากฏขึน้ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน

สุลต่าน ซึ่งเป็นผู้ปกครองสูงสุดของประเทศโดยมีกลไกท่ีผลักดันโดย สภาศาสนา (Religious Council)               

ซึง่เป็นสภาท่ีปรึกษาของสถาบนักษัตริย์ โดยทําหน้าท่ีจดัการเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัศาสนาอิสลาม โดยสัง่การให้

มีการปฏิบัติโดยกระทรวงกิจการศาสนา (Ministry of Religious Affairs) โดยมีปัจจัยการผลกัดันให้มี             

การประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ เมื่อวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2014 นัน้ เกิดจาก 1.) การวิพากษ์วิจารณ์การทํางาน        

ของรัฐบาลจากประชาชนผา่นอินเตอร์เน็ตอยา่งกว้างขว้างมากขึน้ 2.) เกิดคดีอาชญากรรมท่ีคกุคามประชาชน

บรูไนท่ีมีอตัราเพ่ิมสงูขึน้ และประการสดุท้ายมาจากปัจจยัภายนอก จากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมือง

ในหลายประเทศในตะวนัออกกลาง เพ่ือท่ีจะป้องปรามสิง่ท่ีอาจเป็นภยัคกุคามตอ่ความมัน่คง และความไมส่งบ

ภายในประเทศได้ ซึง่การผลกัดนัให้กฎหมายชารีอะห์ในครัง้นีก็้เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของสถาบนั

                                                           
37 ASEAN Law Association.  “Chapter 2-Sources of law,” available from 

http://www.aseanlawassociation.org/papers/Brunei_chp2.pdf  (April 4, 2015). 
38 ASEAN Law Association.  “Chapter 2-Sources of law,” available from 

http://www.aseanlawassociation.org/papers/Brunei_chp2.pdf (April 4, 2015). 
39 สามารถ ทองเฝือ, “อิสลามการเมืองในการบริหารรัฐสลุต่านบรูไนดารุสลาม, ”วารสารการเมืองการปกครอง 4, 2 

(มีนาคม-สิงหาคม, 2557): 183. 

http://www.aseanlawassociation.org/papers/Brunei_chp2.pdf
http://www.aseanlawassociation.org/papers/Brunei_chp2.pdf
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การเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของสถาบนัสลุตา่นบรูไน ภายใต้การประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ 

 

 

สลุต่านให้ดํารงอยู่ เน่ืองจากกฎหมายชารีอะห์นัน้มีบทลงโทษท่ีมีความรุนแรง จึงทําให้สงัคมมีความสงบ

เรียบร้อย ป้องปรามสิง่ท่ีอาจเป็นภยัคกุคามตอ่ความมัน่คง และความไมส่งบภายในประเทศ 39

40 

ในการร่างกฎหมายทกุฉบบัของรัฐธรรมนญูท่ีเป็นกฎหมายใหม่ต้องได้รับการอนมุตัิจากสลุต่านแล้ว

จึงประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ในรูปแบบตามราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลบังคับใช้ในวันท่ีสุลต่าน                  

ทรงได้รับการอนุมัติ 4 0

41กฎหมายอิสลามในบรูไนยังคงอยู่ภายใต้ สภาศาสนา (Religious Council) 4 1

42              

การประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์นัน้ ซึ่งมีการขึน้อยู่กับกรมกฎหมายอิสลาม กรมนีม้ีหน่วยงานย่อย                    

อีก 4 หนว่ยงานคือ มฟุตี หวัหน้าผู้ พิพากษา สภาศาสนาอิสลาม และฝ่ายสบืสวนและลงโทษ 42

43 

 ห น่ ว ย ง า น แ ร ก  แ ผ น ก มุฟ ตี  โด ย มุฟ ตี เ ป็ น หัว ห น้ า สู ง สุด ด้ า น กิ จ ก ร ร ม ศ า ส น า อิ ส ล า ม                              

เ ป็นผู้ ประกาศตัว ชี ข้าด  ห รือวิ นิจฉัย  ปัญหาต่าง  ๆ  ท่ี เ กิดขึ น้ ในสังคมมุสลิม  มุฟตี เ ป็นประธาน                

คณะกรรมการศาล และประธานคณะกรรมการด้านกฎหมาย นอกจากนีมุ้ฟตียังดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิก          

ของสภาศาสนาอิสลามอีกด้วย43

44 

 หน่วยงานท่ีสอง แผนกหัวหน้าผู้ พิพากษา (กอฎี) มีอํานาจหน้าท่ีดูศาลศาสนาทัง้ 2 แห่ง คือ         

ศาลผู้ พิพากษา44

45 และศาลผู้ พิพากษาประจําเขต45

46 

 หน่วยงานท่ีสาม  แผนกศาลศาสนา (ศาลชารีอะห์)  มี อํานาจหน้า ท่ีในการให้คําปรึกษา                    

แก่สมเด็จพระราชาธิบดี (สลุต่าน) ในเร่ืองเก่ียวกับกิจการของมุสลิม สภานีม้ีคณะกรรมการท่ีเป็นหลกัอยู่ 2 

ฝ่าย คือ คณะกรรมการกฎหมายท่ีมีหน้าท่ีวินิจฉยัปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัคนมสุลมิ 

คณะกรรมการศาล เป็นศาลท่ีรับคํา ร้อง หรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักรนอกจากนัน้แล้ว                

แผนกศาลศาสนายังมีหน้าท่ีรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือแก่คนยากจน หรือคนท่ีทํางานเพ่ือศาสนา                 

รายได้หลกัของศาสนาได้รับจากคา่ธรรมเนียมในด้านตา่ง ๆ จากค่าปรับในศาลศาสนา กําไรจากธนาคาร และ             

                                                           
40 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 184. 
41 ASEAN Law Association, “Chapter 2-Sources of law,” available  from 

http://www.aseanlawassociation.org/papers/Brunei_chp2.pdf (April 4,2015). 
42 ASEAN Law Association,  “Chapter 2-Sources of law,” available from 

http://www.aseanlawassociation.org/papers/Brunei_chp2.pdf  (April 4,2015). 

 43  ดลมนรรจน์ บากา และชยัวฒัน์ มีสณัฐาน.  A History of Brunei, หน้า 100. 
44 เร่ืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั. 
45 มีอํานาจหน้าที่ในการตดัสินคดีทัว่ราชอาณาจกัร 
46 มีอํานาจเฉพาะในเขตใดเขตหนึ่ง เทา่นัน้ 

http://www.aseanlawassociation.org/papers/Brunei_chp2.pdf
http://www.aseanlawassociation.org/papers/Brunei_chp2.pdf
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ชะกาตประเภทต่าง ๆ ทุก ๆ ปีแผนกนีไ้ด้มอบเงินบริจาคเป็นล้านดอนลาร์ให้แก่ผู้ ยากไร้ ผู้ ท่ีเข้ารับศาสนา             

อิสลามใหม ่ๆ ผู้ ท่ีเดินทางไกลไปประกอบพิธีฮจัญ์ และผู้ ท่ีประสบภยัพิบตัิทางธรรมชาติ46 47   

 หนว่ยงานสดุท้าย แผนกสบืสวน มีอํานาจหน้าท่ีตรวจสอบมีเจ้าหน้าท่ีทัว่ประเทศกวา่ 70 คน47

48 

เหตุปัจจัยของการผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ 

 ในการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ในครัง้นีเ้น่ืองจากรัฐเกิดสภาวะฉุกเฉิน 4 8

49 ในรูปแบบต่าง ๆ            

รัฐจึงจําเป็นท่ีต้องรักษาอํานาจโดยดํารงอยู่ไว้ ซึ่งระบอบการปกครองแบบเดิมโดยสามารถนําทฤษฎี Neo – 

traditional State (รัฐดัง้เดิมรูปแบบใหม่) มาอธิบายโดยได้มีการผสมผสานกบัระบบเก่าท่ีเคยมีมาเมื่อนาน

มาแล้ว โดยมีการรือ้ฟืน้ขึน้มาอีกครัง้ในรูปแบบท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของบรูไน เพ่ือทําให้ประเทศบรูไนมีความ

เข้มแข็งมากขึน้ และรวมอํานาจตา่ง ๆ ไว้ท่ีศนูย์กลาง 

 1.) การวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลจากประชาชนผ่านอินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขว้าง        

มากข้ึน ประเทศบรูไนนัน้หลงัจากได้รับเอกราชประเทศก็ประสบกับปัญหาทางด้านวิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย           

ได้ก่อตวัขึน้ตัง้แต่เดือนสิงหาคม 199750 ในช่วงเวลานัน้เองราคานํา้มนัทัว่โลกได้ปรับตวัลดลงถึงร้อยละ 40         

ทําให้รายได้การสง่ออกนํา้มนั และก๊าซธรรมชาติของบรูไนได้รับผลกระทบ ต่อมาในปี 1998 อตัราการเติบโต

ของเศรษฐกิจลดน้อยลงเหลือเพียงร้อยละ 151 ทัง้สองเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึน้ในจังหวะท่ีภาคการเงิน            

ของบรูไนต้องศนูย์เสียเงินจํานวนมาก ไปกบัการบริหารงานท่ีผิดพลาด และความไม่โปร่งใสของรัฐบาลทําให้

ภาคประชาชนเร่ิมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ จึงทําให้เกิดการจับตาไปท่ี เจ้าชายญัฟรีย์ บุลเกียะห์ (Price jefri 

Bolkiah) องค์พระอนชุาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นทัง้เจ้าของบริษัทอเมดีโอ (Amedeo) 5 1

52 

ต้องประสบกบัปัญหาการล้มละลาย และก่อหนีไ้ว้สงูถึง 6 พนัล้านเหรียญบรูไน ในขณะท่ีเจ้าชายญัฟรีย์ บุล

เกียะห์ ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั การวิพากษ์วิจารณ์ของภาคประชาชนมองว่าเกิดจาก

การบริหารงานด้านการเงินท่ีผิดพลาด ไม่โปร่งใส และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเงินของหลวงมาใช้            

                                                           
47 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 100. 
48 เร่ืองเดียวกนั, หน้าเดียวกนั. 
49 Bsp-Lgl,  “Brunie Syariah Penal Code Order 2013,” available from 

https://www.bsp.com.bn/main/commercial/files/General_Information/Syariah_Penal_Code_Order_Summary_Final.pdf

(April 3, 2015). 
50 Ibid., p.4 
51 ทรายแก้ว ทิพากร และคณะ, บรรณาธิการ, “บรูไน,” เอเชียรายปี 1999/2542 (2542): 42. 
52 เป็นกลุม่อสงัหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สดุของบรูไน 

https://www.bsp.com.bn/main/commercial/files/General_Information/Syariah_Penal_Code_Order_Summary_Final.pdf
https://www.bsp.com.bn/main/commercial/files/General_Information/Syariah_Penal_Code_Order_Summary_Final.pdf
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การเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของสถาบนัสลุตา่นบรูไน ภายใต้การประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ 

 

 

สว่นตวัอย่างฟุ่ มเฟือยของราชวงศ์ ดงันัน้ในช่วงเวลา 1998 – 1999 ปฏิกิริยาภาคประชาชนได้เร่ิมก่อตวัขึน้5 2

53

โดยหลงัจากนัน้เจ้าชายญฟัรีย์ก็ได้ลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงั แต่ทัง้นีก้ระแสต่าง ๆ 

ได้เพ่ิมสงูขึน้ในช่วงปี 200054 

2.) เกิดคดีอาชญากรรมที่คุกคามประชาชนบรูไนที่มีอตัราเพ่ิมสูงข้ึน ประเทศบรูไนนัน้มีการเข้ามา

ทํางานของแรงงานต่างด้าวในประเทศบรูไนจํานวนมาก ยกตัวอย่างเช่น แรงงานจากประเทศไทย                   

ซึง่สถิติเมื่อปี 1996 มีแรงงานจากตา่งชาติเข้าไปทํางานในประเทศบรูไนจํานวน 110,000 คน 5 4

55 มีแรงงานจาก

ไทยประมาณ 59,553 คน55

56 ปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากแรงงานท่ีเข้าไปทํางานในประเทศบรูไนนัน้ก็พบปัญหา 

เช่น ความไมเ่ข้าใจด้านภาษา วฒันธรรม และประเพณีของชาวบรูไน เข้าทํางานอยา่งไมถ่กูต้องตามกฎหมายมี

การลกัลอบเข้ามาทํางาน เป็นต้น แตปั่ญหาท่ีถือได้วา่สง่ผลกระทบตอ่ประชาชนบรูไนเป็นอยา่งมาก คือ การดื่ม

สรุา ก่อการทะเลาะวิวาท และการก่ออาชญากรรม 5 6

57 ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลกระทบท่ีถือได้ว่าเป็นการ

คกุคามประชากรชาวบรูไนท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม จึงทําให้จํานวนคดีอาชญากรรมในบรูไนเพ่ิมขึน้ 8 เปอร์เซ็นต์

ระหว่างปี 2011 และ 2012 ตามรายงานล่าสดุท่ีออกโดยกระทรวงการวางแผนและการพฒันาเศรษฐกิจ 

รายงานอธิบายอาชญากรรมต่อทรัพย์สินเป็นการก่ออาชญากรรมมากท่ีสดุของการบนัทึกผลคดีในปี 2013        

ขึน้ 25 เปอร์เซ็นต์จากปี 201258 

ความผิดเก่ียวกบัยาเสพติดก็เพ่ิมขึน้ 7 เปอร์เซ็นต์ จึงถือว่าอตัราอาชญากรรมคิดเป็น 16 คน ต่อ

ประชากรบรูไน 1,000 คน58

59 

3.) จากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศในตะวนัออกกลาง จากเหตกุารณ์ความ

ไม่สงบทางการเมืองในตะวันออกกลางนัน้ถือได้ว่าเป็นกระแสท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก เน่ืองมาจาก                

ความไม่สงบดงักล่าวนัน้ได้ส่งผลต่อบรูไนแต่ไม่ใช่ผลกระทบท่ีเกิดขึน้โดยตรง แต่บรูไนนัน้ถือได้ว่ามีรูปแบบ   

การปกครองแบบรวมอํานาจ เหมือนกับทางตะวันออกกลาง และโดยเฉพาะความสัมพันธ์ท่ีใกล้ชิดกับ          

                                                           
53 ดลยา เทียนทอง, อาเซียนท้าทายสิ่งใหมแ่ละการปรับตวั  (กรุงเทพฯ: สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 

2548), หน้า 103. 
54 เร่ืองเดียวกนั, 104. 
55 ดลมนรรจน์ บากา และชยัวฒัน์ มีสณัฐาน.  A History of Brunei, หน้า 213. 
56 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 214. 
57 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 216. 

 58THE BRUNEI TIME. “rate up 8% between 2011-13,”  Available from 

www.bt.com.bn/news-national/2015/01/31/crime-rate-8-between-2011-13 (April 3, 2015). 

 59THE BRUNEI TIME. “rate up 8% between 2011-13,”  Available from   

www.bt.com.bn/news-national/2015/01/31/crime-rate-8-between-2011-13 (April 3, 2015).      
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โลกมสุลมิโดยเฉพาะประเทศ ซาอดุิอาราเบีย ซึง่เหตกุารณ์ดงักลา่วนีเ้ป็นคลืน่การปฏิวตัิท่ีไมเ่คยปรากฏมาก่อน               

โดยมีการเดินขบวนและการประท้วงซึ่งเกิดขึน้ในตะวนัออกกลางและแอฟริกาเหนือ ตัง้แต่วนัท่ี 18 ธันวาคม  

2010 มีรูปแบบเป็นการต่อต้านของพลเมืองในการรณรงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการนดัหยดุงาน การเดินขบวน 

โดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี ้เรียกว่า “อาหรับสปริง (Arab Spring)”60 การลุกขึน้ประท้วงของประชาชนใน

ตะวนัออกกลางนัน้เกิดจากความไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาล ทัง้เร่ืองของการคอรัปชัน่ การการผกูขาด

อํานาจไว้ยาวนานจนเกิดไปจนทําให้ประชาชนออกมาเรียกร้องทําให้กลางเมืองของโลกตึงเครียดขึน้ และ   

ความขดัแย้งในภมูิภาคตะวนัออกกลางสง่ผลกระทบตอ่ระบบเศรษฐกิจโลกอยา่งรุนแรง เน่ืองจากภมูิภาคนีเ้ป็น

กลุ่มประเทศผู้ส่งออกนํา้มนัรายใหญ่ของโลก ถึงแม้ว่าประเทศบรูไนเองนัน้ถือได้ว่า เป็นประเทศท่ีมีความ

เข้มแข็งในเร่ือง ของการจัดการระบบสงัคมแบบสวัสดิการ และระบอบการปกครองท่ีมั่นคง ท่ีเกิดปัญหา      

ด้านความมัน่คง และทางสงัคมน้อยท่ีสดุ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่อาจสามารถทราบได้ว่า ปัญหาความไม่พอใจ

ของภาคประชาชนในประเทศจะก่อตวัขึน้เมื่อใดเน่ืองจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างนํา้มนัมีวนัหมดไป และ      

การเกิดกระแสความขดัแย้งตา่ง ๆ ขึน้ในโลกมสุลมินัน้ถือได้วา่มีการเช่ือมโยงกนัอยา่งรวดเร็ว เพราะชาวมสุลิม

ทัว่โลกเป็นพ่ีน้องกนั เน่ืองจากความเป็นมสุลมิท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวั ในความไมพ่อใจของระบบของการผกูขาด

อํานาจของผู้ปกครองจนทําให้มีการลกุฮือเกิดขึน้ได้ จนนํามาซึ่งการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ เน่ืองมาจาก

กฎหมายชารีอะห์นัน้ถือได้ว่าเป็นกฎหมายท่ีมีความเข้มแข็ง และรุนแรงอาจจะทําให้ผู้ คนในประเทศ            

เกิดความเกรงกลวัตอ่กฎหมาย60

61 แตบ่รูไนมีการใช้กฎหมาย ในลกัษณะเฉพาะของประเทศบรูไนมากกว่าท่ีจะ

ใช้กฎหมายท่ีมีการบงัคบัมากจนเกินไป แต่มีการให้ประชากรในประเทศค่อย ๆ เรียนรู้เก่ียวกับกฎหมายไป             

ทีละขึน้ตอน โดยการผา่นสือ่ และบทเรียน61

62 

 การประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ท่ีเกิดขึน้มานัน้ก็เกิดมาจากการผลกัดนัจากปัจจยัดงักลา่วข้างต้น ยงั

ไมม่ีการทราบชดัวา่กฎหมายชารีอะห์นัน้จะสามารถท่ีจะแก้ไข ปัญหาตา่ง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีสลุตา่นประสงค์แต่

อย่างใด แต่ผลท่ีออกมาเบือ้งต้นนัน้ในเร่ืองของการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ท่ีเป็นภยัคกุคามประชาชนชาว

บรูไนนัน้ถือได้ว่าประสบผลสําเร็จในเบือ้งต้น อาจจะเป็นเพราะคนเกรงกลวัต่อกฎหมายทําให้การก่อความ      

ไม่สงบต่าง ๆ เป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้น้อยลง โดยสลุต่านมองว่าการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ จะทําให้รักษา

ความเป็นปึกแผ่นทางสงัคม นํามาซึ่งเป็นรากฐานทางอํานาจโดยได้รับการสนบัสนุนจากภาคประชาชน และ

กลุม่ชนชัน้ทางสงัคมอ่ืน ๆ โดยเป็นการยอมผ่อนปรนท่ีสามารถอธิบายตามทฤษฎี Neo – traditional State      

                                                           
 60 จรัญ มะลลูีม.  Arab Spring การลกุฮือที่เปลี่ยนโฉมหน้าของโลกอาหรับ (กรุงเทพฯ: สยามปริทศัน์., 2557). หน้า 22 

 61 สามารถ ทองเฝือ, “อิสลามการเมืองในการบริหารรัฐสลุต่านบรูไนดารุสลาม,” วารสารการเมืองการปกครอง 4, 2 

(มีนาคม – สิงหาคม, 2557): 185. 
62 จรัญ มะลลูีม, มมุมสุลิม “การเปลี่ยนผ่านทางการเมืองบรูไน.” มติชนสดุสปัดาห์ 35, 2 (มกราคม, 2558): 39.   
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การเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของสถาบนัสลุตา่นบรูไน ภายใต้การประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ 

 

 

(รัฐดัง้เดิมรูปแบบใหม่) โดยดึงนําเอาระบบระเบียบเก่าอย่างกฎหมายชารีอะห์มาฟืน้ฟูอีกครัง้แต่ปรับให้มีการ

เข้ากบัสมยัปัจจุบนัแต่แบบของบรูไน และดํารงอยู่บนรากฐานความเป็นชาติ ของอุดมการณ์ Malayu Islam 

Beraja – MIB ได้อย่างแยบยล จึงถือได้ว่ากฎหมายชารีอะห์ถือเป็นก้าวท่ีสําคญัของการเปลี่ยนแปลงทาง

การเมืองท่ีผนวกอํานาจให้มีการเบ็ดเสร็จยิ่งขึน้จากฐานเสียงของประชาชน และความมัน่คงทางการเมือง

ประเพณี วัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม และรักษาอํานาจเอาไว้ท่ามกลางความวุ่นวายท่ีอาจเกิดขึน้ใน

ระยะเวลาใดเวลาหนึง่ได้ 

บทสรุป 

 ในการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์นัน้ถือได้ว่าเป็นวิธีอย่างหนึ่งของสถาบันสุลต่าน เพ่ือท่ีจะ             

ดํารงอยู่ ไ ว้บนท่ามกลางการปกครอง รูปแบบเดิม  คื อ  การปกครองแบบสมบูรณาญาสิท ธิ ราช                         

ซึ่งเป็นการปกครองท่ีถือได้ว่าเป็นการรวมอํานาจไว้สู่ศูนย์กลางอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด แต่การปกครอง               

รูปแบบดังกล่าวมีความเสี่ยง สถาบันจะต้องได้รับจากกระแสต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้ภายในประเทศ และ                   

ภายนอกประเทศท่ีมีการโจมตีว่าเป็นการขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งการเกิดขึน้ของกฎหมายชารีอะห์            

เกิดมาจากกลไกการขบัเคลือ่นโดยสภาศาสนา และเหตปัุจจยัเกิดมาจาก  

1) การวิพากษ์วิจารณ์การทํางาน ของรัฐบาลจากประชาชนผา่นอินเตอร์เน็ตอยา่งกว้างขว้างมากขึน้  

2) เกิดคดีอาชญากรรมท่ีคกุคามประชาชนบรูไนท่ีมีอตัราเพ่ิมสงูขึน้  

3) ปัจจยัจากภายนอกจากเหตกุารณ์ความไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศในตะวนัออกกลาง ซึ่ง

ผลกระทบจากสาเหตตุา่ง ๆ  จะนํามาซึง่ความเปลีย่นแปลงโครงสร้างทางการเมืองแบบเดิม และทําให้

เกิดการสัน่คลอนของระบบกษัตริย์ได้ โดยจุดมุ่งหมายของการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์นัน้ก็เพ่ือ

เสริมสร้างสถาบนักษัตริย์ให้มีความอยูร่อดตอ่ไป และเพ่ือเพ่ิมความชอบธรรมของระบอบสลุตา่น โดย

มีการอิงอยู่บนพืน้ฐาน Malayu Islam Beraja – MIB ได้อย่างแยบยลท่ีสดุ โดยการใช้กฎหมาย

ชารีอะห์ ซึ่งการนําหลกัปฏิบตัิตามกฎหมายนัน้ ยงัไม่ได้นํามาใช้อย่างกะทนัหนั แต่จะใช้วิธีการนํา

กระบวนการและหลกัต่างๆ ยงัเป็นการรับรองความเป็นอยู่ รวมไปถึงชนชัน้ทางด้านสงัคมของชาว

มุสลิม ซึ่ งหลักปฏิบัติตามกฎหมายจะสามารถทําให้พวกเขาไม่ รู้สึกถึงความกดดันและ                  

การขม่เหงจากสงัคมภายในประเทศบรูไน และยงัเป็นกฎหมายท่ีใช้สาํหรับปกครองชาวมสุลมิ แตอ่าจ

เป็นการสร้างความไม่สะดวกให้กับประชาชนบรูไนบางส่วนแต่ในท่ีสดุแล้วจําเป็นต้องปรับตวั และ

จากกระแสการโจมตีจากภายนอกบรูไนก็มองว่าการกระทําในครัง้นี ้ก็เพ่ือป้องปรามปัญหาท่ีจะเกิด

ขึน้มาในอนาคตได้สลุตา่นได้ 
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 แต่อย่างไรก็ตามกฎหมายชารีอะห์นัน้ก็มีทัง้ ข้อดี  และข้อเสียแต่เ ป็นเร่ืองท่ีแล้วแต่มุมมอง                

ของแตล่ะบคุคล ซึง่ในความคิดเห็นของผู้วิจยันัน้ถึงแม้กฎหมายชารีอะห์จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นขัน้ตอน 

เพ่ือท่ีจะให้ประชาชนภายในประเทศให้การยอมรับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามการประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์        

ถือเป็นการสร้างกรอบทางสงัคมท่ีมีความเข้มงวดมากเกินไป จากการท่ีโลกภายนอกให้การจับตามองว่า             

การใช้กฎหมายชารีอะห์ถือเป็นการละเมิดสทิธิมนษุยชน จึงเป็นเร่ืองท่ีไมน่า่แปลกเน่ืองจากบริบททางกฎหมาย

นัน้ครอบคลุมทุกอย่างในชีวิตประจําวันของชาวมุสลิมท่ีเป็นประชาชนบรูไน การกระทําในเร่ืองต่าง ๆ                  

จึงเป็นการลดิรอนสทิธิในบางประการ การประกาศใช้ชารีอะห์ในครัง้นีจ้ึงต้องมีการจบัตามองในอนาคตตอ่ไป 
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การเสริมสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของสถาบนัสลุตา่นบรูไน ภายใต้การประกาศใช้กฎหมายชารีอะห์ 
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National Trade Union Congress (NTUC) กับการพทิกัษ์ผลประโยชน์ของ

สมาชิกสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมในประเทศสิงคโปร์ 

: กรณีศึกษา หน่วยงานการคุ้มครองผู้บริโภคโดย NTUC FairPrice 

 

นฤมล มณีทอง 

 

หากกลา่วถึง “สิงคโปร์” ภาพของเกาะเล็ก ๆ ท่ีมีพืน้ท่ีเพียง 716.1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใกล้เคียงกับ

พืน้ท่ีจงัหวดัภเูก็ต ณ ประเทศไทย มีจํานวนประชากรประมาณ 5.39 ล้านคน ประกอบด้วยประชากรเชือ้ชาติจีน 

มลาย ู ทมิฬและเชือ้ชาติอ่ืน ๆ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมและส่วนหนึ่ง

ประกอบอาชีพการค้าขาย ซึ่งการขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจจะอาศัยการผลิตด้านการอุตสาหกรรมเป็นหลกั 

นบัตัง้แต่ทศวรรษ 1960 – ปัจจุบนั เศรษฐกิจท่ีเกิดจากการประกอบการอุตสาหกรรม ส่งผลให้สิงคโปร์          

เป็นประเทศชัน้นําประเทศหนึง่ของโลกในปัจจบุนั 

ประวัติศาสตร์ภาพรวมแรงงานประเทศสิงคโปร์ระหว่างก่อนทศวรรษ 1960–ทศวรรษ 

2000 

อยา่งไรก็ตาม ตัง้แตส่งิคโปร์แยกตวัออกจากสหพนัธรัฐมลายานัน้ สงิคโปร์ได้มีปัญหาตา่ง ๆ ท่ีติดตาม

มาด้วย โดยเฉพาะปัญหาทางด้านแรงงาน อันเป็นอุปสรรคสําคัญในการพฒันาประเทศ เน่ืองจากปัญหา

แรงงานสง่ผลทางด้านเศรษฐกิจแล้วยงัสง่ผลถึงปัญหาด้านการเมืองอีกด้วย ซึ่งปัญหาในประเด็นผู้ ใช้แรงงาน 

ได้เกิดสะสมตัง้แตก่่อนทศวรรษ 1960 โดยเฉพาะช่วงปี 1945 เมื่อญ่ีปุ่ นพา่ยแพ้ในสงครามตอ่ประเทศพนัธมิตร  

ซึ่งต่อมาได้มีการรวมตัวกันของผู้ ใ ช้แรงงานชาวจีนและผู้ ใ ช้แรงงานหลากหลายเชื อ้ชาติจนเกิด                     

กลุม่คอมมิวนิสต์มลายา หรือ MCP เกิดขึน้ และมีการแพร่กระจายระบบความคิดในรูปแบบของคอมมิวนิสต์

กระจายไปยงัผู้ใช้แรงงานในระดบัลา่ง ซึง่เป็นประชากรสว่นใหญ่ของสงิคโปร์ในช่วงเวลานัน้ 

 จนกระทัง่ ปี 1946 เมื่อองักฤษได้เข้ามาปกครองมลายาอีกครัง้ องักฤษยกเลิกการปกครองลกัษณะ 

สเตทส์แซทเทิลเมนท์ และรวมปีนังและมะละกาเข้ากับสหภาพมลายา (Malayan Union) แต่สิงคโปร์            

กลบัแตกตา่งไป เมื่อองักฤษให้สงิคโปร์ยงัอยูภ่ายใต้การปกครอง        
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NTUCกบัการพิทกัษ์ผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงานอตุสาหกรรมในประเทศสงิคโปร์ 

ขององักฤษโดยอยู่ในฐานะอาณานิคมแบบเอกเทศ 0

1 ประกอบกบัการให้สิทธิทางการเมืองโดยการ

บญัญตัิกฎหมายท่ีเอือ้ประโยชน์ตอ่ประชากรท่ีมีความคิดและได้รับการศกึษาแบบตะวนัตกเทา่นัน้ท่ีจะสามารถ

ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ภายใต้การดแูลของเจ้าอาณานิคมองักฤษ1

2 ซึง่พรรคการเมืองแบบ White Collar 

พรรคแรกของสิงคโปร์ คือ พรรคก้าวหน้า หรือProgressive Party ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอังกฤษ                   

ให้ดําเนินงานทางการเมือง 2

3 ในขณะท่ีกระแสจากประชาชนโดยเฉพาะผู้ ใช้แรงงานในสิงคโปร์ในปี 1946         

ได้แสดงการต่อต้านรัฐบาลและเจ้าอาณานิคมองักฤษอย่างรุนแรง โดยสหภาพแรงงานท่ีมีบทบาทโดดเด่น 

ได้แก่ สหพนัธ์ผู้ ใช้แรงงาน หรือ General Labour Union (GLU) ซึ่งเป็นผู้ รวบรวมบรรดาแรงงานจากสหภาพ

แรงงานอ่ืน ๆ และจากบรรดาผู้ ใช้แรงงานภายใต้การนําคอมมิวนิสต์ เพ่ือโจมตีและหยุดงาน เพ่ือประท้วง

เรียกร้องเก่ียวกับสวสัดิการและความยุติธรรมจากการทํางานท่ีสมควรได้รับ เช่น การเรียกร้องค่าแรงท่ีเพ่ิม           

มากขึน้ การมีสิทธิเข้าถึงระบบสาธารณะสขุและการแพทย์ท่ีดีขึน้การจบัจ่ายสินค้าในราคายตุิธรรม มีวนัหยดุ       

ท่ียาวขึน้ มีท่ีอยู่อาศยัท่ีดีขึน้ มีเบีย้ขยนัให้แก่แรงงาน การมีประกันอุบตัิเหตุและชีวิตเพ่ือความปลอดภยั                   

ในการทํางานกับเคร่ืองจักรภายในอุตสาหกรรม และการลดใช้อํานาจอย่างไร้เหตุผลจากการไล่ออก                  

โดยปราศจากความเป็นธรรม รวมถึงการถกูแยง่งานจากผู้ ใช้แรงงานชาวญ่ีปุ่ นท่ีมีราคาถกูกว่า เมื่อเกิดสภาวะ

สงครามทําให้เกิดการเข้ามาของผู้ใช้แรงงานญ่ีปุ่ นและผู้ใช้แรงงานจากแหลง่ต่าง ๆ เข้ามาในสิงคโปร์ทําให้เกิด

การแยง่งานและกดราคาคา่แรงผู้ใช้แรงงานในสงิคโปร์3

4 เป็นต้น 

รัฐบาลพรรคก้าวหน้า ได้มีการควบคมุและจดัตัง้สหภาพแรงงานท่ีปรึกษาศาลอตุสาหกรรม นบัวา่เป็น

สหภาพแรงงานท่ีจัดตัง้จากรัฐบาลในสิงคโปร์เป็นลําดับต้น โดยใช้เป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและบังคับ 

บรรดาสหภาพแรงงานต่าง ๆ ท่ีต้องการประท้วงและก่อความไม่สงบต่อรัฐบาล ต่อมารัฐบาลพรรคก้าวหน้า              

ได้พฒันาโดยการนําสหภาพแรงงานและศาลอตุสาหกรรมผนวกรวมจนกําเนิดองค์กรใหม่อย่าง Singapore 

Federation of Trade Union (SFTU) แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการประท้วงอย่างรุนแรง                        

ของบรรดาผู้ ใช้แรงงานได้สําเร็จ 4

5 ต่อมาในปี 1950 กอปรกบั ลี กวน ย ูและนายลิม ชิน เสียง ได้กลายมาเป็น                         

                                                           
1 Ernest C.T. Chew and Edwin Lee Editors, ประวตัิศาสตร์สิงคโปร์, แปลโดย เพ็ชรี สมิุตร (กรุงเทพฯ: มลูนิธิ

โครงการตําราสงัคมศาสตร์และมนษุย์ศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2557), หน้า 60. 

2 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 68. 

3 Noeleen  Heyzer, Peter D. Weldon, and  Wee Gek Sim, “Ideological and attitudinal differences  among 

Singapore Trade Union Leaders,”  Asian Studies journal of Critical Perspectives on Asian 10, 3 (1972): 378. 

4 Ibid., 379. 

5 Ibid., 380. 
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ผู้ ร่วมก่อตัง้พรรคกิจประชาชน ในปี 19546 นบัเป็นการรวมของ White collar Blue collar ในพรรคเดียว         

โดยมีฐานมวลชนสหภาพแรงงาน อาทิ สมาคมต่อต้านองักฤษ (ABL) สหพนัธ์คนงานร้านค้า และโรงงาน     

แห่งสิงคโปร์ (SFSWU)  สมาคมกรรมกรท่าเรือสิงคโปร์ (SHBSA) สมาคมนักศึกษาสิงคโปร์ต่อต้านองักฤษ 

(SSABL) สหพนัธ์คนงานโรงงานยาง (RWU) สหพนัธ์ผู้ใช้รถโดยสาร (SBWU) สหพนัธ์ผู้ใช้แรงงาน (GLU) และ

สหพนัธ์นกัเรียนมธัยมชาวจีนแหง่สงิคโปร์ (SCMSSU)6

7 เป็นฐานมวลชนสนบัสนนุพรรคกิจประชาชน เป็นต้น 

ตอ่มาภายหลงั แม้จะเกิดความบาดหมางระหวา่งล ีกวน ย ูกบั ลมิ ชิน เสยีง หวัหน้ากลุม่คอมมิวนิสต์ 

แตค่ะแนนความนิยมท่ีพรรคกิจประชาชนได้รับจากสหภาพแรงงานสง่ผลให้พรรคกิจประชาชนสามารถขึน้มา

เป็นพรรคการเมืองหลักของประเทศสิงคโปร์แทนพรรคก้าวหน้า จนกระทั่งปี 1965 เป็นต้นมา สิงคโปร์               

ถกูแยกออกจากสหพนัธรัฐมลายาจนเกิดการวางแผนและปรับตวัเพ่ือดําเนินความอยูร่อดของสภาวะเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ โดยนายกรัฐมนตรีลี กวน ยู ได้อํานวยนโยบายด้านเศรษฐกิจเพ่ือเอาใจนายทุนต่างชาติ               

จนทําให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อแรงงานของชาวสิงคโปร์ ซึ่งเป็นจุดท่ีสร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้ ใช้แรงงาน          

ชาวสงิคโปร์ ประกอบกบัได้รับการยยุงจากพรรคคอมมิวนิสต์ในประเด็นความไมเ่ทา่เทียมดงักลา่ว จึงก่อให้เกิด

การผละงานของผู้ ใช้แรงงานอยู่บ่อยครัง้ ส่งผลโดยรวมต่อผลผลิตท่ีไม่สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีตัง้ไว้                 

ปัญหาดังกล่าวพรรคกิจประชาชนไม่อาจปล่อยให้ปัญหายืดเยือ้เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจ       

ของประเทศโดยภาพรวมท่ีจะนํามาซึง่ความเดือดร้อนของประชาชนสงิคโปร์โดยรวมด้วย ดงันัน้ นายกรัฐมนตรี           

ลี กวน ยู จึงใช้อํานาจตามกฎหมายรัฐบัญญัติ ISA จัดการกับสหภาพแรงงานท่ีประท้วงอย่างเฉียบขาด                    

จนทําให้สามารถควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในประเทศได้ในท่ีสุด 7

8 เพ่ือให้เกิด             

การดําเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง รัฐบาลจึงได้จัดตัง้องค์กรพิเศษดําเนินการในเร่ืองนีโ้ดยตรง               

คือ องค์กรสภาสหพนัธ์แรงงานแหง่ชาติสงิคโปร์ (NTUC)  

 

 

                                                           
6 Ibid. 

7 Noeleen  Heyzer, Peter D. Weldon, and Wee Gek Sim, “Ideological and attitudinal differences among 

Singapore Trade Union Leaders”,  Asian Studies journal of Critical Perspectives on Asian 10, 3 (1972): 382. 

8 วทญั� ูใจบริสทุธ์ิ, การศึกษาพรรคกิจประชาชนกับวิถีทางในการเป็นพรรคการเมืองแบบโดดเด่นเพียงพรรคเดียว 

(One Dominant Party) ของสิงคโปร์ ( ค.ศ. 1954 – 1968) (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาฯ  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2555), หน้า 45. 
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โครงสร้างขององค์กรสภาสหพันธ์แรงงานแห่งชาติสิงคโปร์ หรือ National Trade Union 

Congress (NTUC) 

 

 

 

ภาพประกอบ องค์กร National Trade Union (NTUC) 

ท่ีมา : History of NTUC 1960s – 2000s, Available from http://www.ntuc.org.sg (February 8, 2015). 

สภาสหพนัธ์แรงงานแหง่ชาติสงิคโปร์ (NTUC) เป็นองค์กรแหง่ชาติของสหภาพการค้าในอตุสาหกรรม

การบริการและเป็นหน่วยงานของภาครัฐบาลในสิงคโปร์ มีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ NTUC เสริมสร้างสถานะ          

ทางสงัคมและความเป็นอยูข่องแรงงาน เพ่ือสร้างความแข็งแกร่งและความรับผิดชอบของขบวนการแรงงาน 

นอกจากนี ้ วิสยัทศัน์ของ NTUC คือ การเป็นขบวนการแรงงานสําหรับปกป้องสิทธิขัน้พืน้ฐานของ     

ผู้ ใช้แรงงานทุกเพศทุกวัยและเชือ้ชาติ ซึ่ง NTUC จะต้องเป็นหัวใจสําคัญของขบวนการผู้ ใช้แรงงานซึ่ง

ประกอบด้วย 60 สหภาพแรงงานและจํานวนสมาชิกกว่า 830,000 คน ในยคุแรกของการก่อตัง้โครงสร้างการ

บริหารขององค์กร NTUC ประกอบไปด้วย 4 หน่วยหลกั องค์กรย่อย คือ คณะกรรมการกลาง NTUC             

องค์กรสหภาพแรงงานย่อยท่ีเก่ียวข้อง สหภาพและสมาคมท่ีเข้าร่วมองค์กร NTUC และองค์กรทางสงัคม             

เป็นต้น8

9   

แผนผังโครงสร้างองค์กร The National Trade Union Congress 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 National Trades Union Congress, “Organization Structure of NTUC”, available from 

http://www.ntuc.org.sg (February 9, 2015). 

The National Trade Union Congress           

( NTUC) 

NTUC Central Committee al 

 

Related Organizations Social Enterprises 

 

NTUC- Affiliated Unions and Associations 
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 โดยคณะกรรมการกลางองค์กร NTUC ประกอบด้วยผู้แทนสหภาพแรงงานจํานวน 21 คน ซึ่งได้รับ

การเลือกตัง้มากํากับดูแลการทํางานของคณะกรรมการกลางโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน                

เป็นท่ีปรึกษา โดยการทํางานจะมีการจดัการประชมุเพ่ือหารือเก่ียวกบัประเด็นต่าง ๆ ท่ีสําคญัทางด้านแรงงาน 

สว่นในด้านองค์กรสหภาพแรงงานยอ่ยได้แก่ 5 หนว่ยงาน ได้แก่  

1) สมาคมผู้บริโภคของสงิคโปร์9

10 

2) สถาบนัการพฒันาและการจ้างงาน (E2I)11 

3) ศนูย์แรงงานข้ามชาติ (MWC)12  

4) สถาบนั Ong Teng Cheong Labour Leadership Institute (OTC)12

13  

5) มลูนิธิแรงงานสงิคโปร์ (SLF)13

14 

หน่วยงานเหล่านีเ้ปรียบเสมือนกลไกสําคัญท่ีองค์กร NTUC สามารถบริหารจัดการปัญหาและ             

แก้ไขปัญหาแก่สมาชิกแรงงาน โดยมีการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแล            

ของรัฐบาลอยา่งใกล้ชิด เป็นต้น 

ในด้านสหภาพสมาคมผู้ ใช้แรงงาน NTUC เป็นองค์กรซึ่งมีหน้าท่ีในการคุ้มครองผู้ ใช้แรงงาน เช่น            

การเจรจาตอ่รอง การอทุธรณ์การเลกิจ้างท่ีไมเ่ป็นธรรม คําแนะนําการทําสญัญาจ้างงาน และข้อเสนอแนะจาก

ผู้ ใช้แรงงานในการดําเนินตามนโยบายท่ีตัง้ไว้และการให้การบริการด้านกฎหมายแรงงาน การบริหารจดัการ

แรงงานตา่งชาติ และการประกนัความปลอดภยัและสขุอนามยัก่อนและหลงัการทํางานของแรงงานทัง้ภายใน

และภายนอกประเทศสิงคโปร์ 1 4

15 และในส่วนขององค์กรทางสงัคม นบัเป็นหน่วยงานท่ีสําคญัในการประกัน

สวัสดิการ และการให้ผลตอบแทนจากการมีส่วนร่วมในการพัฒนาทางสงัคมให้แก่รัฐบาลซึ่งมีทัง้หมด12 

หนว่ยงาน ได้แก่ 

 

                                                           
10 “Consumers Association of Singapore (CASE),” available from https://www.case.org.sg/ (February 5, 

2015).  

11 “Employment and Employability Institute,” available from http://e2i.com.sg (February 5, 2015). 

12 “The Migrant Workers’ Centre (MWC),” available from http://www.mwc.org.sg (February 5, 2015). 

13 “Ong Teng Cheong Labour Leadership Institute,” available from http://www.otcinstitute.org.sg (February 

5, 2015). 

14 “Singapore Labour Foundation,” available from http://www.slf.gov.sg (February 5, 2015). 

15 “NTUC - Affiliated Unions And Associations,” available from http://www.ntuc.org.sg (February 5, 2015). 

https://www.case.org.sg/
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1) NTUC Choice Homes คือ หน่วยงานท่ีสร้างท่ีอยู่อาศยัในราคาท่ีเป็นธรรมเพ่ือให้สมาชิก

สหภาพแรงงานสามารถซือ้ท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตวัเอง 15

16  

2) NTUC Club คือ สถานท่ีบริการสําหรับการพกัผ่อนของประชาชน เช่น สวนสนุก สนามกอล์ฟ 

ห้างสรรพสนิค้า ฯลฯ16

17 

3) NTUC Health คือ การดูแลด้านสุขภาพอย่างมีคุณภาพและในราคาท่ีย่อมเยารวมถึงดูแล             

ผู้อาวโุสและดแูลคลินิกเวชศาสตร์ คลินิกทนัตกรรม ร้านขายยาร้านค้าปลีกและศนูย์กิจกรรม

อาวโุส และกรณีการให้บริการคนพิการ17

18 

4) NTUC Enterprise คือ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ ใช้แรงงานในสิงคโปร์ให้มีหลกัประกัน              

ด้านความมัน่คงในสวสัดิการ ประกนัภยัและประกนัขัน้พืน้ฐานตา่ง ๆ 18

19  

5) NTUC First Campus คือ หนว่ยงานท่ีดกูารศกึษาช่วงปฐมวยัให้มีคณุภาพท่ีดีและราคาย่อมเยา

รวมทัง้การพฒันาอาชีพและโอกาสในการทํางานด้วย 19

20 

6) NTUC Foodfare คือ หน่วยงานท่ีรักษาเสถียรภาพด้านราคาอาหารสดในสิงคโปร์ และอาหาร            

ฮาลาลเพ่ือให้เกิดราคาท่ีเป็นธรรมและมีคณุภาพ20

21 

7) NTUC income คือ หนว่ยงานท่ีประกนัราคาการใช้บริการในราคาท่ียอ่มเยา 21

22 

8) NTUC Learning Hub คือ องค์กรพฒันาและการฝึกอบรมผู้ใช้แรงงานให้มีความรู้ ความสามารถ

เก่ียวกบัเศรษฐกิจท่ีดํารงอยูใ่นปัจจบุนั22

23 

                                                           
16 “NTUC - choice homes,” available from www.ntuc-choicehomes.com (February 5, 2015).   

17 “NTUC Club,”  available from  www.ntucclub.com (February 5, 2015).   

18 “NTUC Health,” http://www.ntuc.org.sg/wps/portal (February 5, 2015).  

19 “NTUC Enterprise,” available from http://www.ntuc.org.sg/wps/portal (February 5, 2015). 

20 “NTUC First Campus,” available from http://www.first-campus.org.sg/wps/portal (February 5, 2015).  

21 “NTUC FoodFair,” available from http://www.foodfair.org.sg/wps/portal (February 5, 2015).   

22 “NTUC income,” available from http://www.in-come.org.sg/wps/portal (February 5, 2015). 

23 “NTUC Learning hub,” available from http://www.Learninghub.org.sg/wps/portal (February 5, 2015). 
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9) NTUC Link คือ องค์กรท่ีดแูลด้านการออมเงินให้แก่สมาชิกสหภาพแรงงาน รวมถึงการใช้บตัร

ชําระเงินของ VISA ทัว่โลก โดยจะมีสว่นลดร้อยละ 80 ในการซือ้สนิค้าและบริการ23

24 

10) NTUC Media คือ องค์กรซึง่ทําหน้าท่ีเป็นสือ่กลางในการสง่เสริมความเข้าใจของการใช้แรงงาน

และปัญหาในปัจจุบัน เช่น การจ้างงานของแรงงานทัง้หมดรวมทัง้แรงงานท่ีอาวุโสและ        

ผู้หญิง และยังเป็นผู้ ให้บริการสื่อท่ีดีเยี่ยมในการนําเสนอความหลากหลายของผลิตภัณฑ์            

ท่ีมีประสทิธิภาพแก่แรงงาน 

11) NTUC ริฟท์ และ เงินกู้สหกรณ์ คือ องค์กรซึง่มีหน้าท่ีแนะนําให้สมาชิกในการบริหารให้สินทรัพย์

ของสมาชิกเกิดประโยชน์มากยิ่งขึน้24

25 

12) NTUC FairPrice คือ องค์กรช่วยจัดหาสินค้าอุปโภคและบริโภคท่ีจําเป็นในชีวิตประจําวัน               

ของประชาชน เพ่ือสนองความต้องการอย่างเพียงพอ และเป็นศูนย์กระจายอาหารสดและ

คลงัสนิค้าสว่นกลางรวมถึงเป็นบริษัทจดัจําหนา่ยสนิค้า25

26 

ในการศึกษาถึงหน่วยงาน NTUC FairPrice ซึ่งเป็นองค์กรท่ีดูแลสิ่งท่ีจําเป็นต่อชีวิตประจําวัน             

ของประชาชนนัน้ ในระยะแรกท่ีก่อตัง้ในช่วงทศวรรษ 1970 ซึ่งยงัมีความวุ่นวายจากปัญหาแรงงานของกลุ่ม

สหภาพแรงงานอยู่นัน้ องค์กรดงักลา่วยงัไม่สามารถทํางานได้เต็มรูปแบบ จนกระทัง่พรรคกิจประชาชนได้ใช้

กฎหมาย ISA เข้าควบคมุและแก้ไขปัญหาจนทําให้ปัญหาได้รับการบรรเทาและหมดไป 26

27  

ต่อมาในปี 1983 รัฐบาลพรรคกิจประชาชนจึงได้พัฒนาหน่วยงาน NTUC FairPrice เข้าสู ่              

การเป็นหน่วยงานในรูปแบบสหกรณ์ โดยการให้สมาชิกผู้ ใช้แรงงานของสหภาพแรงงานท่ีจดทะเบียนถกูต้อง            

ร่วมเข้าเป็นสมาชิกของหน่วยงาน NTUC FairPrice ซึ่งนอกจากการประกนัราคาการบริโภคสินค้าจาก NTUC 

FairPrice ในราคาท่ียตุิธรรมแล้ว หนว่ยงานแหง่นีจ้ะรวบรวมเงินสว่นเกินจากการปันผลแก่สมาชิกสหกรณ์เพ่ือ

สนับสนุนการศึกษาแก่บุตรหลานของครอบครัวผู้ ใช้แรงงานท่ีรายได้น้อย ซึ่งจะช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์               

ในทุกระดับชัน้สามารถเข้าถึงคุณค่าทางการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพเพ่ือพฒันาประเทศสิงคโปร์ใน

อนาคต 2 7

28 จนกระทัง่ในปี 1985 หน่วยงาน NTUC FairPrice ได้ผลิตสินค้ารูปแบบ “FairPrice HouseBrand” 

                                                           
24 “NTUC Link,” available  from http://www.NTUCLink.org.sg/wps/portal (February 5, 2015).   

25 “NTUC Thrift,” available from http://www.NTUCThrift.org.sg/wps/portal (February 5, 2015).   

26 “NTUC FairPrice,” available from http://www.NTUCFoodfair.org.sg/wps/portal (February 5, 2015). 

27 วทญั� ู ใจบริสทุธ์ิ, การศกึษาพรรคกิจประชาชนกบัวิถีทางในการเป็นพรรคการเมืองแบบโดดเด่นพรรคเดียว (One 

Dominant Party) ของสิงคโปร์ ค.ศ. 1954 – 1968, หน้า 45. 

28 “History of NTUC Fair Price, 1960s – 2000s,” available from http://www.ntuc.org.sg (February 5, 2015). 
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NTUCกบัการพิทกัษ์ผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงานอตุสาหกรรมในประเทศสงิคโปร์ 

เพ่ือลดการนําเข้าสินค้าจากภายนอกและนําเข้าเพียงวัตถุดิบในการผลิตด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดการอุปโภค

บริโภคสนิค้าในราคาท่ีถกู ปัจจยัดงันีไ้ด้ทําให้เกิดการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ NTUC FairPrice มากขึน้ เพราะ

นอกจากจะได้อปุโภคบริโภคสนิค้าท่ีราคาถกูแตย่งัได้รับเงินปันผลจากการร่วมลงทนุไปอยา่งคุ้มคา่เช่นกนั 

ทศวรรษท่ี 2000 ได้เกิดการกระจายสาขาของ NTUC FairPrice อย่างต่อเน่ือง จนกระทัง่ในปัจจุบนั       

มีร้านสะดวกซือ้ในนามของ NTUC FairPrice กว่า 296 สาขาทั่วประเทศสิงคโปร์ นับเป็นการเติบโต               

ของร้านสะดวกซือ้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสิงคโปร์ท่ีประกอบไปด้วยร้านค้าสะดวกซือ้ FairPrice, FairPrice 

Finest, FairPrice extra, FairPrice Xpress และร้านสะดวกซือ้ Cheer ซึ่ง Cheer มีเครือข่ายซึ่งประกอบ        

ไปด้วยกวา่ 160 ร้านค้าสะดวกซือ้ทัว่เกาะ และทําหน้าท่ีบริการลกูค้ามากกวา่ 100,000 คน ตอ่วนั 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ ประเภทร้านค้าสะดวกซือ้ NTUC FairPrice 

ท่ีมา:  OUR SOCIAL MISSION. 1960 s – 2000 s. Available from http://www.fairprice.com.sg/. 

(February 5, 2015). 

กลไกการควบคุมผู้ใช้แรงงานโดยหน่วยงาน NTUC FairPrice 

นอกจาก NTUC FairPrice  มีบริการด้านการอปุโภค – บริโภคสินค้าท่ีราคาถกู กอปรกบัเป็นสินค้า            

ท่ีมีคณุภาพ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือและพฒันาสงัคมอนัเป็นวตัถปุระสงค์หลกัแล้ว ยงัแตกต่างจากธุรกิจร้านค้า

สะดวกซือ้อ่ืน ๆ ก็ยงัได้ขยายบทบาททางสงัคม โดยการสร้างมลูค่าเพ่ิมของการพฒันาคณุภาพชีวิตให้กบัผู้ ใช้

แรงงานท่ีสมคัรเป็นสมาชิก ดงัตอ่ไปนี ้28

29 

                                                           
29 “OUR SOCIAL MISSION, 1960s – 2000s,” available from http://www.fairprice.com.sg/ (February 5, 

2015). 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

1) การผลติผลติภณัฑ์ FairPrice HouseBrand เป็นกลยทุธ์หนึ่งท่ีถกูนํามาใช้ตัง้แต่ปี 1985 ซึ่งเป็น

ช่วงเวลาท่ีสงิคโปร์ประสบปัญหาการขึน้ราคาของสนิค้าจากปัจจยั 

2) วิกฤตการณ์ราคานํา้มนัโลกท่ีเพ่ิมสงูขึน้ จึงทําให้ NTUC FairPrice แก้ปัญหาโดยการผลิตสินค้า

เพ่ือจําหน่ายแก่บรรดาผู้ ใช้แรงงานทัง้ประเภทท่ีรายได้มากและรายได้น้อย ซึ่งปัจจุบัน

นอกเหนือจากแบรนด์ FairPrice HouseBrand ได้ปรากฏแบรนด์รายย่อยอ่ืน ๆ ท่ีผลิตโดย

ขบวนการผลติในเครือของ NTUC FairPrice โดยตรง ได้แก่ HouseBrand FairPrice, FairPrice 

Pasar, FairPrice HomeProud ในด้านงบประมาณการดําเนินการผลิตภายในประเทศประกอบ

กบัมาตรฐานและความทนัสมยัของระบบการผลติ ทําให้ผู้บริโภคเช่ือมัน่ในสินค้าท่ีผ่านการผลิต

โดย NTUC FairPrice ราคาไม่แพงและเป็นจุดเด่นในการดึงดูดการจับจ่ายจากลูกค้า               

ได้ตลอดมา 

3) การประกันราคาภาษีของสินค้า ถูกนํามาใช้เป็นครัง้แรก เมื่อร้านค้าสะดวกซือ้ทัง้หลาย                  

ในเครือของ NTUC FairPrice เอาความคิดริเร่ิมท่ีจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาภาษีท่ีสงู

โดยร้านสะดวกซือ้ NTUC FairPrice ทําการประกนัราคาของภาษีในสินค้าท่ีวางจําหน่ายเมื่อมี

การเพ่ิมภาษีมลูคา่เพ่ิมในสนิค้าจากแบรนด์อ่ืนท่ีผา่นการอนมุตัิวางจําหนา่ยใน NTUC FairPrice 

ซึ่งในปี 2003 ปี 2004 และปี 2007 ปรากฏการเพ่ิมภาษีการเดินทางในสินค้าท่ีนําเข้าจาก

ต่างประเทศทําให้ราคาสินค้าบางประเภท เช่น เสือ้ผ้าและอาหารบางอย่างมีราคาเพ่ิมขึน้            

อย่างมากในช่วงเวลานัน้ ส่งผลให้นอกจากสินค้าภายในท่ีผลิตเองแล้ว ร้านสะดวกซือ้ NTUC 

FairPrice ได้ทําการประกันราคาให้สินค้าท่ีจําเป็นมีราคาท่ีถูกลงและอยู่ในราคาท่ีผู้บริโภค

สามารถจบัจ่ายได้ในราคาปกติ 

4) สมาชิก หรือ ลกูค้า ท่ีสามารถซือ้สนิค้าในช่วงแรกของการจดัจําหนา่ยสินค้า ซึ่งประโยชน์ท่ีได้รับ

เป็นการสนับสนุนการสร้างชาติเ พ่ือให้เกิดการปล่อยไปตามครรลองการตลาดท่ีมี เ งิน                       

คอยหล่อเลีย้งการดําเนินกิจการ ซึ่งแพ็คเกจได้รับการเปิดตวัในเดือนตุลาคม 2014 ผู้บกุเบิก

สามารถเพลดิเพลนิกบั 3% จากการซือ้สนิค้าของพวกเขาท่ีร้านค้า NTUC FairPrice ทกุวนัจนัทร์

เมื่อพวกเขาแสดงบตัรรุ่นของพวกเขา Pioneer ทําการสัง่ซือ้ สว่นลดนีส้ามารถใช้ได้สําหรับการ

ซือ้สนิค้าได้ถึง $ 200 ตอ่ลกูค้าตอ่วนั 

5) การให้สว่นลด 2% สําหรับผู้สงูอาย ุทกุวนัองัคารตัง้แต่ ปี 2002 เป็นต้นมา NTUC FairPrice            

ได้ขยายส่วนลดทันที 2% สําหรับผู้ ซือ้อาวุโสอายุ 60 ปีขึน้ไปเมื่อซือ้สินค้าในทุกวันอังคาร 

นอกจากนี ้หน่วยงานได้ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทําโดยเข้ามาร่วมงานกับร้านค้าสะดวกซือ้ 

NTUC FairPrice เพ่ือให้ผู้สงูอายมุีการประกอบอาชีพภายหลงัการเกษียณอาย ุ
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NTUCกบัการพิทกัษ์ผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงานอตุสาหกรรมในประเทศสงิคโปร์ 

6) LinkPoints คือ การสนบัสนนุให้สมาชิก NTUC FairPrice สะสมคะแนนในการจบัจ่ายซือ้สินค้า

และบริการ ลูกค้าสามารถใช้ LinkPoints สะสมคะแนน เพ่ือเป็นส่วนลดการซือ้สินค้า              

ของพวกเขาทนัทีท่ีร้านค้า NTUC FairPrice ทกุปี 

7) การเป็นสมาชิกจะได้รับเงินคืนในโอกาสสําคญัต่าง ๆ ระดบัประเทศ เมื่อซือ้สินค้าท่ีร้านค้าใด ๆ 

ของ NTUC FairPrice อตัราการคืนเงินจะถูกกําหนดท่ีการประชุมภายในสหกรณ์และสว่นลด         

จะได้รับเงินตามเป็นประจําทุกปี ในการซือ้สินค้าในช่วงปีงบการเงินท่ีผ่านมาเพ่ิมขึน้สูงสดุถึง  

6,000 ดอลลา่ร์สงิคโปร์ ตอ่ปี เพียงแสดงบตัรสมาชิก NTUC FairPrice 

8) NTUC FairPrice ส่งเสริมเงินสนับสนุนการศึกษาทุกปี มีทุนการศึกษาให้กับเด็กยากจน             

ของสมาชิกตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาในระดับประเทศ สมาชิกท่ีมีความสนใจสามารถสมัคร

ทนุการศึกษาสําหรับเด็กของพวกเขาผ่านทางแผนกสมาชิกของ NTUC FairPrice เพ่ือพฒันา

โอกาสทางการศกึษาแก่บตุรหลานในสทิธิของการเป็นสมาชิก 

9) หุ้นสว่นในแผนอาหารฉกุเฉินแห่งชาติ ในช่วงเวลาแห่งความสงบสขุ FairPrice ยงัคงมีบทบาท

ทางสังคม ในฐานะท่ีเป็นผู้ ให้บริการอาหารท่ีสําคัญ NTUC FairPrice เป็นผู้ นําท่ีสําคัญ                 

ในแผนอาหารฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยงานได้ลงทุนในอาหารสดท่ีวางจําหน่ายในศูนย์กระจาย

สินค้าและคลังสินค้าส่วนกลาง นอกเหนือจากกําไรจากการผลิต หน่วยงานยังมีบทบาท                  

ทางสังคม เช่น ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ บริโภคและ             

ให้ประชาชนท่ีมีผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและความปลอดภยัของอาหารท่ีดีขึน้ผ่านการจัดการ             

ของความดแูลภายในสว่นการดแูลจาก NTUC FairPrice 

ในการดําเนินการของ NTUC FairPrice ท่ีได้เร่ิมก่อตัง้มาจนถึงปัจจุบนันัน้ สามารถท่ีจะอํานวย

ประโยชน์ในด้านของผู้ประกอบการ ซึ่งก็คือองค์กร NTUC FairPrice และในด้านของผู้ ใช้สินค้าและบริการ               

คือ ผู้ ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไป กล่าวคือ ในแง่องค์กร NTUC FairPrice มีผลการประกอบการ                        

ท่ีเจริญก้าวหน้าและมีความมัน่คง รวมถึงมีสินทรัพย์ในการดําเนินงานจํานวนมาก ทัง้ท่ีมาจากกองทนุต่าง ๆ             

ท่ีเข้ามาร่วมถือหุ้นและสมาชิกจากสหภาพแรงงานเอง ในแง่ของสมาชิกสหภาพแรงงานมีการพฒันาคณุภาพ

ชีวิตท่ีดีขึน้ไมต้่องกงัวลในเร่ืองการครองชีพ เพราะมีสิง่อํานวยความสะดวกท่ีจําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวนัได้

อยา่งเพียงพอจึงทําให้มีแรงกายแรงใจท่ีทุม่เทให้กบัการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบได้อย่างเต็มท่ีซึ่งสง่ผล

โดยรวมตอ่การพฒันาเศรษฐกิจของสงิคโปร์ในภาพรวมได้อยา่งดียิ่ง 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ผลกระทบอันมีส่วนหน่ึงจากการดําเนินงานของ NTUC FairPrice ต่อกิจการข้ามชาต ิ

กรณี บริษัทข้ามชาต ิCarrefour 

จากผลการดําเนินงานท่ีดีของ NTUC FairPrice ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 ปีท่ีผ่านมา ได้เกิดผล

พลอยได้ ท่ีสําคัญ คือ บริษัทข้ามชาติ ท่ีมีธุรกิจประเภทการจําหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ซึ่งมี                        

ความคล้ายคลงึกบัท่ี NTUC FairPrice ได้ดําเนินการอยู่ เช่น กรณีของบริษัทข้ามชาติ Carrefour ซึ่งได้เข้ามา

ดําเนินกิจการในสิงคโปร์ตัง้แต่ปี 1997 ต้องมายุติกิจการในปี 2012 แม้ในปี 2010 บริษัท Carrefour                 

จะมีการรายงานว่าได้มีการขายกิจการบางสาขาในภูมิภาคเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น                 

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งท่ีมีกิจการของบริษัท Carrefour ดําเนินการ กว่า 42 แห่งทั่วประเทศไทย           

แตส่ดุท้ายทัง้หมดก็ถกูขายให้กบับริษัทอ่ืน ๆ รวมถึงบริษัทของฝร่ังเศสอย่าง Guichard Perrachon SA โดยมี

การดําเนินงานในประเทศไทย แต่ประธานบริษัท Carrefour นายลาร์สโอลอฟ ได้ประกาศว่า "เราได้ตดัสินใจ         

ท่ีจะไมข่ายกิจการของเราในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เพราะบริษัท Carrefour เช่ือมัน่ว่าพวกเขาสามารถ

บริหารกิจการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในมาเลเซีย อินโดนีเซียและสิงคโปร์ได้ดี"                 

แตถ่ึงกระนัน้บริษัท Carrefour ก็ไมอ่าจรักษากิจการของตนเองในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมถึงสิงคโปร์ 

ในปี 2012 30 

ซึ่งในส่วนของการถอนตวัไปของบริษัท Carrefour ในสิงคโปร์  เน่ืองจากไม่สามารถดําเนินกิจการ

ต่อไปได้ ด้วยเหตุผลสําคัญ คือ การไม่สามารถก้าวถึงสถานะความเป็นผู้ นําทางการค้าในระยะกลางและ                

ในระยะยาว เพราะความยากลาํบากในการแขง่ขนัท่ีต้องเผชิญกบัร้านค้าระดบัท้องถ่ินซึ่งเป็นเครือข่ายค้าปลีก    

ท่ียดึมัน่ในท้องถ่ินมาเป็นเวลานาน อาทิ Cold Stage Sheng siong และ ร้านสะดวกซือ้กว่า 296 สาขาภายใต้

การดําเนินงานของ NTUC FairPrice และในเร่ืองของฐานสมาชิกซึ่งเป็นผู้บริโภคส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่            

ของผู้บริโภคในประเทศเป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของ NTUC 

FairPrice31 อยู่ก่อนแล้ว ประกอบกับกลไกการควบคุมแรงงานท่ี NTUC FairPrice ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น             

การตัง้ระบบสหกรณ์แก่บรรดาสมาชิกสหภาพแรงงานท่ีเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนใน NTUC FairPrice ทําให้เกิด

จิตสํานึกในการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง เพราะสมาชิกจะได้รับเงินปันผลประจําปีคืนส่วนหนึ่งด้วย 

ประกอบกบัการบริโภคสนิค้าจาก NTUC FairPrice มีราคาท่ีถกู และมีหน้าร้านให้บริการอยู่มากมายในบริเวณ

พืน้ท่ีอยูอ่าศยัและระหวา่งการเดินทางในสงิคโปร์ ประกอบกบัผลการทํางานท่ีต่อเน่ืองด้านการช่วยเหลือสงัคม 

                                                           
30 Carrefour's Exit from Singapore, “Case Study from IBS Center for Management Research,” available 

from http://www.icmrindia.org/ (February 19, 2015). 

31 Tricky Krishnan, “Why Carrefour failed in Singapore,” http://newshub.nus.edu.sg/news available from 

(February 19, 2015). 

http://www.icmrindia.org/


127 

 

NTUCกบัการพิทกัษ์ผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงานอตุสาหกรรมในประเทศสงิคโปร์ 

ทําให้ผู้บริโภคได้รับสทิธิประโยชน์ท่ีคุ้มคา่ ในหลากหลายด้านในการพฒันาคณุภาพชีวิตจากหน่วยงาน NTUC 

FairPrice ประกอบกบัหากในกรณีการเกิดวิกฤตในการดําเนินงานของ NTUC FairPrice เน่ืองจากสถานการณ์

ตา่ง ๆ รัฐบาลก็จะมีมาตรการในการแก้ไขดแูลอยูแ่ล้ว เช่น การประกนัราคาสนิค้าหรือการจดัหาสินค้าท่ีจําเป็น

ให้แก่ผู้บริโภคก่อนในปริมาณท่ีพอเพียง ในขณะท่ีบริษัท Carrefour ใช้ระบบกลไกการตลาดเป็นสําคัญ         

จึงนบัเป็นจุดเสียเปรียบในการแข่งขนัธุรกิจด้านการอปุโภค - บริโภค ในสิงคโปร์ท่ีมีต่อธุรกิจร้านค้าสะดวกซือ้   

ในสว่นของร้านค้าสะดวกซือ้ภายใต้หนว่ยงานของ NTUC FairPrice32 เป็นต้น 

หลกัฐานความล้มเหลวของบริษัท Carrefour โดยภาพรวม ได้แสดงผ่านยอดขายของกลุ่มบริษัท 

Carrefour ในปี 2012 เป็น 86.6 พันล้านยูโร ซึ่งตัง้แต่ปี 2007 จนกระทั่งสิน้เดือนธันวาคมปี 2012                  

ปรากฏรายได้สทุธิหลงัจากหกัค่าใช้จ่ายในสว่นต่าง ๆ แล้วคงเหลือเพียง 4,620 ล้านยโูรเท่านัน้ ทําให้บริษัท 

Carrefour ไมอ่าจหลกีพ้นปัญหาสภาพคลอ่งทางเศรษฐกิจท่ีเกิดจากปัจจยัหลายอย่างโดยเกิดการถอนกิจการ

ในตลาดของภูมิภาคเอเชียครัง้ใหญ่ โดยเร่ิมท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ในปี 2005 เกาหลีใต้ ในปี 2006 ประเทศไทย                

ในปี 2010 และมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ในปี 2012 ภายหลงัจาก การถอนตัวไปจากภูมิภาค                

เอเชียบริษัท Carrefour ได้มีเป้าหมายในการดํารงกิจการโดยให้ความสาํคญัไปท่ีประเทศจีนเป็นหลกัในอนาคต

ควบคูก่บัการรักษาสาขากิจการท่ีเหลอือยูใ่นภมูิภาคอ่ืน ๆ ท่ียงัมีโอกาสในการดําเนินการตอ่ไป เป็นต้น 32

33   

บทสรุป 

สหภาพแรงงานของสิงคโปร์ในอดีตเคยได้รับประสบการณ์ท่ีไม่ยตุิธรรมต่อการจัดสรรผลประโยชน์

และสวสัดิการในด้านตา่ง ๆ ของแรงงาน การท่ีสงิคโปร์จําเป็นต้องเปิดเสรีการลงทนุโดยยอมเสียประโยชน์และ

เป็นรองบริษัทข้ามชาติในช่วงแรก ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสิงคโปร์ท่ีต้องยึดโยงกับสถานการณ์             

ทางเศรษฐกิจท่ีแปรผนัตลอดเวลาจากทนุภายนอก ทําให้รัฐบาลมีอํานาจการตอ่รองท่ีน้อยและไมส่ามารถรักษา

ผลประโยชน์ของสหภาพแรงงานภายในประเทศได้อย่างท่ีตัง้นโยบายการพฒันาเอาไว้ แต่ภายหลงัสิงคโปร์

สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่การเป็นแหล่งการลงทุนยักษ์ใหญ่ในเวลาไม่นาน ประกอบกับการสร้าง

รากฐานการพฒันาปัญหาแรงงานมาโดยตลอด จนเกิดเป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ ซึ่งหน่วยงาน           

ท่ีสะท้อนการทํางานของภาครัฐบาลท่ีโดดเด่นมีมากมายแต่หนึ่งในนัน้คือ หน่วยงาน NTUC FairPrice            

ท่ีปรากฏการเข้าถึงประชาชนผู้ ใช้แรงงานในฐานะร้านค้าสะดวกซือ้ท่ีมีจํานวนสาขาอยู่ทัว่สิงคโปร์ ติดอนัดบั

ร้านค้าสะดวกซือ้หนึ่งในสามของร้านค้าสะดวกซือ้ท่ีส่งผลต่ออิทธิพลของประชาชนในประเทศสิงคโปร์              

                                                           
32 Ibid. 

33 Carrefour's  Exit from Singapore, ”Case Study from IBS Center for Management Research,” available 

from http://www.icmrindia.org (February 19, 2015) 
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เพราะ NTUC FairPrice เป็นหน่วยงานตวัแทนภาครัฐบาล จากองค์กร NTUC ท่ีอํานวยประโยชน์แก่สมาชิก

แรงงานให้ได้รับการบริโภคสินค้าท่ีราคาถูกและมีคุณภาพ ประกอบกับการสร้างอาชีพและการร่วมสร้าง

ผลประโยชน์ร่วมกันในฐานะสหกรณ์การลงทุนส่วนกลางท่ีใหญ่ติดอันดับต้น ๆ ของการลงทุนของ           

สหภาพแรงงานทัว่สงิคโปร์ตราบจนปัจจบุนั 

นบัเป็นกลยทุธ์การใช้อํานาจทางการเมืองในการครอบงําประชาชนแรงงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรหลกั 

ของประเทศในการสร้างรากฐานเครือขา่ยท่ีเช่ือมกนัไปทัว่ประเทศจนกลายเป็นสว่นหนึง่ของปัญหา กรณีบริษัท

ข้ามชาติอย่าง Carrefour ท่ีไม่อาจแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากการบริโภคสินค้าของประชาชนท่ีร้อยละ 90             

ล้วนเป็นแรงงานภายในสิงคโปร์และมีผลประโยชน์ ต่างตอบแทนกับภาครัฐบาลผ่านหน่วยงาน                

NTUC FairPrice ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการบริโภคสินค้าปลีก นับเป็นพลังมวลชนทางเศรษฐกิจและ                 

เป็นการประกนัอํานาจทางการเมืองของพรรคกิจประชาชนในฐานะผู้ นําพาความมัน่คงและการมีคณุภาพชีวิต     

ท่ีดีขึน้จนเป็นความแข็งแกร่งท่ียากแก่การทําลายโดยง่ายแม้ในอนาคต เป็นต้น 
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ความเช่ือและทศันคตใินการบูชาเทพเจ้าของศาสนาฮนิดู 

ในกลุ่มชายรักชายในสังคมไทย 

: กรณีศึกษา กลุ่มชายรักชาย ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัด แขกสีลม) 

 

ธรรมปพน ขอพร 

 

การถือกาํเนิดและพัฒนาการของศาสนาพราหมณ์-ฮนิดู 

ศาสนาพราหมณ์นัน้กล่าวได้ว่าเป็นรากฐานหรือคัมภีร์เก่าของศาสนาฮินดู แต่เดิมนัน้ข้อความ         

ในคมัภีร์พระเวทแสดงให้เห็นว่า ศาสนาพราหมณ์เก่าเป็นศาสนาท่ีนบัถือเทพเจ้าเพียงองค์เดียว หรือเรียกว่า

ลทัธิเอกเทวนิยม (Monotheism) ต่อมาได้พฒันาเป็นลทัธิสพัพตัถเทวนิยม (Pantheism) ซึ่งเช่ือว่ามีเทพเจ้า             

อยูท่กุหนแหง่ และพหเุทวนิยม (Polytheism) ท่ีเช่ือในพระเจ้าหลายพระองค์  

การแบ่งยุคสมัยของศาสนาพรหมณ์-ฮนิดู 

สมยัศาสนาพราหมณ์(Brahmanism) 

สมยัศาสนาพราหมณ์นัน้จะเร่ิมต้นตัง้แตช่นเผา่อารยนัหรืออินโดยโูรเปียน ซึง่เป็นกลุม่ชนเร่ร่อนอพยพ

แยกย้ายไปหลายแหง่ ชาวอารยนับางสว่นได้แยกลงมาทางใต้ตามแมนํ่า้สนิธุและได้นําวฒันธรรมของตนเข้าไป

ผสมผสานกับคติความเช่ือของชนพืน้เมืองท่ีนบัถือเร่ืองธรรมชาติ ต่อมาชาวอารยนัรวบรวมบทสวดอ้อนวอน

เทพท่ีใช้ในกลุ่มวงศ์ตระกูลขึน้เป็นคมัภีร์ท่ีแยกหมวดหมู่ คมัภีร์เหลา่นีเ้รียกว่า “เวท” หรือ “วิทยา” ถือว่าเป็น

ความรู้ประเภท “ศรุติ” อนัได้แก่ “วิทยา” ท่ีรับฟังมาจากเทพผู้สงูศกัดิ์ (พรหม) ในลกัษณะของเสียงสวรรค์            

ท่ีเทพสูงศักดิ์ได้ประทานฤๅษีหรือพราหมณ์เพ่ือสั่งสอนสืบต่อกันมา จนกระทั่งอินเดียตกอยู่ในอํานาจ            

เกือบหมดแล้ว ชนเผา่อารยนัซึง่มีฐานะเป็นหวัหน้าผู้ประกอบพิธีกรรมได้ประกาศความศกัดิ์สทิธ์ิ 

คมัภีร์ท่ีตนนบัถือโดยอ้างวา่พระผู้ เป็นเจ้าประทานมาโดยตรง จดุมุง่หมายสงูสดุของศาสนาพราหมณ์

ได้แก่การเข้าถือโมกษะ (การบรรลุความดีชัน้สูง) การเข้าถึงโมกษะนัน้เป็นสภาพของใจท่ีว่างปราศจาก            

อารมณ์ทัง้ปวง หากยงัไมถ่ึงโมกษะก็ต้องเวียนวา่ยอยูต่ามอํานาจของผู้สร้าง คือ “พรหมา”  
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สมยัศาสนาฮินด ู(Hindunism) 

ศาสนาฮินดูเร่ิมต้นตัง้แต่ช่วงพุทธกาล หรือประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว ครัง้นัน้ชาวอารยันเป็นผู้ นํา        

ทัง้ทางลทัธิศาสนาและวิทยาการอ่ืน ๆ ซึ่งจากการท่ีชาวอารยนัเผยแพร่ลทัธิของตนเข้าไปจนทัว่ลุม่แม่นํา้สินธุ       

จึงได้นามว่า “ชาวฮินด”ู ลทัธิท่ีชาวฮินดนูบัถือจึงได้ช่ือว่า “ศาสนาฮินดู” ด้วย แนวคิดปรัชญาธรรมของฮินด ู       

ในสมัยนี ้มีความเช่ือเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิดของบุคคลโดยเช่ือว่าบุคคลจะเวียนว่ายไปตามเวรและ           

กรรมจนกวา่จะบรรลโุมกษะหรือการหลดุพ้น0

1 

 เน่ืองจากการท่ีนับถือเทพตามปรากฏการณ์ธรรมชาติต่าง ๆ นัน้ทําให้มีการปรากฏของเทพเจ้า

มากมายหลายองค์ สาเหตกุารสร้างเทพเจ้าขึน้มากมายนัน้ ถ้าจะพิจารณาจากวิวฒันาการทางประวตัิศาสตร์ 

ตามหลกัทางสงัคมวิยาแล้วก็คงเน่ืองมาจาก1

2 

1) ระบบศาสนาพราหมณ์ได้มีการสืบทอดติดต่อกันมาหลายพนัปี โดยผ่านการต่อสู้ เปลี่ยนแปลง

ทางสงัคมท่ีหลากหลายและสลบัซบัซ้อน 

2) ผลของการต่อสู้ทางความคิดและผลประโยชน์ทางสงัคมทําให้มีการแต่งคัมภีร์ขึน้เพ่ือใช้เป็น

เคร่ืองมือในทางการปกครอง โดยอาศยัการเพ่ิมจํานวนเทพเจ้าใหมข่ึน้มา 

3) ผลของความขดัแย้งทางสงัคมแห่งชนชัน้วรรณะยงัส่งผลให้ต่างฝ่ายต่างสร้างพระเจ้าของตน

ขึน้มา เพ่ือถ่วงดลุอํานาจกนัและกนั 

4) มีการสร้างเทพเจ้าหลายรูปแบบ ซึง่ในแตล่ะรูปแบบก็มีเทพเจ้าอีกหลายองค์  

แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงของยุคศาสนาพราหมณ์ใหม่หรือฮินดูนัน้พวกพราหมณ์ได้คิดดัดแปลงคัมภีร์                

พระเวทเก่า โดยแตง่คมัภีร์ตา่ง ๆ ขึน้เพ่ือสร้างเทพเจ้าชดุใหมข่องตน และวางข้อกําหนดเพ่ือสร้างอภิสิทธ์ิต่าง ๆ                  

ให้แก่คนในวรรณะพราหมณ์มากขึน้ และเพ่ือใช้ลทัธิพราหมณ์ใหม่นีเ้ป็นเคร่ืองมือในการต่อสู้กับฝ่ายต่าง ๆ                    

ท่ีไมย่อมรับคมัภีร์พระเวทนัน้อีกด้วย  

ต่อมาราวพุทธศตวรรษท่ี  15 ศาสนาฮินดูเ ฟ่ืองฟูขึ น้ผสมผสานกับปรัชญาศาสนาอ่ืน ๆ                        

จึงมีการเปลีย่นแปลงความเช่ือถือบางอยา่ง โดยเฉพาะการประกาศลทัธิภกัดีตอ่พระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง (ภกัติ)            

มีคําสอนสําคัญคือ บุคคลไม่ว่าอยู่ในวรรณะใด สามารถภักดีต่อพระเจ้าได้ทัง้สิน้ และความภักดีถือเป็น

คณุธรรมสงูสดุกวา่คณุธรรมอ่ืน จากแนวคิดนีทํ้าให้เกิดนิกายสาํคญัขึน้อีกสองนิกายคือ ศกัติและตนัตระ 

                                                           
1 อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, ตรีมรูติ : อภิมหาเทพฮินด ู(กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2551), หน้า 17. 

2 บุญเย็น วอทองม, เทพเจ้า ความเช่ืองเร่ืองศาสนาพระเจ้าหลายองค์ในชมพทูวีปและอิทธิพลสืบเน่ืองมายงัดินแดน

สวุรรณภมิู (กรุงเทพฯ: แมค่ําผาง, 2550), หน้า 46. 
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ศกัติ แปลวา่ศกัดิ์ ความสงูสง่หรืออํานาจเป็นเคร่ืองสง่เสริมให้มีศรี ในท่ีนีห้มายถึงเทวดาผู้หญิง (เทวี) 

ชายาและผู้ เสริมอํานาจให้กบัเทพบรุุษนัน้ แนวความคิดดงักลา่วเกิดจากสามญัสาํนกึวา่ของทกุอยา่งต้องมีคูก่นั 

โลกจึงจะคงอยู่อย่างสมดุล รวมถึงเหล่าทวยเทพ ดังนัน้ชาวฮินดูจึงสร้างศักติ (อันได้แก่เทวี) ขึน้มาคู่กับ       

เทพบุรุษ เพ่ือให้เป็นกําลงัขององค์เทพ เช่ือกันว่าเดิมน่าจะเร่ิมขึน้ท่ีไศวะนิกายโดยยกย่อง “พระนางอุมา” 

มหาเทวีผู้ มีศักดิ์สูง 2

3 ส่วนตันตระ หมายถึงพิธี กฎเกณฑ์การบูชาศักติตามแบบตันตระเป็นการพรรณนา        

ความเสน่หาระหว่างกัน พรรณนาคุณแห่งความใคร่ คณุแห่งความรักระหว่างเทพและเทพี และสดุท้ายเป็น             

การประกอบเมถนุ 3

4 (หรือการร่วมสงัวาส) การกระทําตามกฎพิธีอนัเป็นจุดสดุยอดของลทัธิตนัตระเรียกกนัว่า             

กฎห้าอย่างหรือมการห้าม ตันตระมองว่า ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแปรเปลี่ยนไปสู่กระบวนการความเข้าใจ

บางอยา่งได้หมดไมเ่ว้นแม้กระทัง่เร่ืองเพศ เร่ืองเพศนําไปสูค่วามหลดุพ้นได้ แต่ตนัตระเน้นความสมัพนัธ์ลบั ๆ 

ระหวา่งครูกบัศิษย์จึงไมถ่่ายทอดให้คนทัว่ไป 

ความเช่ือเร่ืองเทพเจ้าในศาสนาฮนิดูในฐานะตรีมูรตแิละตรีศักต ิ

ตรีมรูติ แปลตามรูปศพัท์ว่า “มีรูปสาม” หรืออาจแปลได้ว่า ภาพปรากฏของเทพทัง้สาม โดยคําว่า       

ตรี หมายถึง สาม มูรติ หมายถึง ภาพปรากฏ หรือภาพท่ีแสดงให้เห็นได้ด้วยตา แนวความคิดเร่ืองเก่ียวกับ          

ตรีมรูติในศาสนาฮินดนีู ้นกัปราชญ์ของอินเดียบางทา่นสนันิษฐานว่าอาจนํามาจากหลกัลทัธิสางขยะท่ีอธิบาย

เก่ียวกบัพระเป็นเจ้าวา่ประกอบด้วยคณุสามประการคือ4

5  

1) รชะ(Rajas) หมายถึง ความเคลือ่นไหว หรือพฤติกรรม กลายเป็นพระพรหมในฐานะผู้สร้าง 

2) สตัตวะ (Sattva) หมายถึงความดี ความสว่าง กลายเป็นพระวิษณใุนฐานะผู้แทรกซึมอยู่ทัว่ไป           

ผู้ดํารงไว้ ผู้ถนอมรักษากลโลกอนัได้สร้างแล้ว 

3) ตมะ (Tamas) หมายถึงความมืด กลายเป็นพระรุทระ (หรือศิวะ) ผู้ ทําลายสากลโลกท่ีได้             

สร้างขึน้แล้ว เมื่อถึงคราวท่ีต้องถกูทําลาย 

กลา่วโดยสรุปกรณีของตรีมูรติได้ว่า หลกัความเช่ือขัน้สงูสดุของชาวฮินดูถือว่าเทพเจ้าสงูสดุมีเพียง

หนึ่งเดียว มีกําเนิดจากปรมาตมันซึ่งเป็นหลกัธรรมหรือสภาวะอันยิ่งใหญ่ท่ีสดุ แต่เมื่อมีหน้าท่ีจึงแบ่งภาค

                                                           
3 คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สมัภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร,          

20 มีนาคม 2558. 

4 ภทัราพร ไพศาลสวุรรณ, “แนวคิดเร่ืองเพศวิถีในฮินดตูนัตระ,” (วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาปรัชญา

, มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 2553), หน้า 43. 

5 อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, ตรีมรูติ : อภิมหาเทพฮินด,ู หน้า 29. 
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ปรากฏออกมาเป็นสามภาค คือ 5

6 การสร้างโลกได้แก่พระพรหม การรักษาโลกได้แก่พระวิษณุ การทําลายโลก

ได้แก่พระศิวะ 

 ส่วนตรีศักตินัน้มาจากแนวคิดเ ร่ืองตรีมูรติ  พระเจ้าองค์เดียวคือ อีศวร คือ พระเจ้าสูงสุด                       

พระเจ้าองค์เดียวแสดงให้เห็นเป็น 3 ส่วน คือ ผู้ สร้าง ผู้ รักษา และผู้ ทําลาย ตรีมูรติ คือ 3 รูป แนวคิดของ          

นิกายศากตะนัน้บอกว่าพระเจ้าเพศชายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างจักรวาลได้ต้องมีชายา จึงมีอํานาจ    

ของพระเป็นเจ้าผู้หญิงขึน้มา 3 องค์ เป็นตรีศกัติ แทนเทพผู้ชาย 3 องค์ เหมือนกนั เป็นทฤษฏีท่ีคู่กนักบัตรีมรูติ 

แต่ถ้าเป็นศากตะแท้จะตีความลึกไปกว่านัน้คือ อิศวาระ ท่ีพวกศาสนานบัถือเพศชายเป็นใหญ่ บอกว่าเป็น        

เทพเจ้าสูงสุด สุดท้ายแล้วไม่ใช่ พระเจ้าจริง ๆ เป็นผู้ หญิง เรียกว่า อธิปรศักติ และอธิปรศักตินีเ้องท่ีเป็น             

พระเจ้าจริง ๆ ดงันัน้พระเจ้าท่ีจริง ๆ แล้วเป็นผู้หญิง จึงเป็นแนวคิดของนิกายศากตะ ตรีศกัติจึงเปรียบเสมือนตรี

มรูติในอีกด้านหนึง่คือเป็นการรวมกนัของชายาเทพทัง้ 3 ท่ีแสดงออกมาในฐานะของตรีศกัติ แนวความคิดเร่ือง

ตรีศักติจึงเป็นการถือเอาสตรีเทพท่ีเป็นศักติมาเคารพบูชาแทนตรีมูรตินั่นเอง ตรีศักติคือพระศักติ                   

ทัง้สาม ได้แก่ 6 7 พระอุมาเป็นชายาของพระศิวะ พระลักษมีเป็นชายาของพระวิษณุ และพระสรัสวดี             

เป็นชายาแหง่พระพรหม 

อิทธิพลของความเช่ือในการบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮนิดูท่ีมีต่อสังคมไทย 

การเข้ามาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดใูนสงัคมไทย 

 ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูเข้ามาในดินแดนอษุาคเนย์พร้อม ๆ กบัการเข้ามาของพทุธศาสนาซึง่ไมต่ํ่ากวา่

พทุธศตวรรษท่ี 5-8 และทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในดินแดนแถบนีใ้นราวพทุธศตวรรษท่ี 9-10 เป็นต้นมา 7

8 

การเข้ามาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดใูนช่วงแรกนัน้คงกระจกุตวัอยู่กบัพระมหากษัตริย์และชนชัน้สงู ในขณะท่ี

พทุธศาสนาได้เผยแพร่ออกไปสูป่ระชาชนมากกว่าเน่ืองจากพทุธศาสนามีเง่ือนไขต่าง ๆ อนัจะเป็นอุปสรรค           

ตอ่การเผยแพร่น้อยกวา่ศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูเช่น การแบง่วรรณะหรือธรรมเนียมข้อปฏิบตัิเร่ืองความบริสทุธ์ิ          

แตท่ัง้พทุธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดจูากอินเดียได้ปะทะสงัสรรค์กบัศาสนาพืน้เมืองของชาวอษุาคเนย์

                                                           
6 เทวสถานโบสถ์พราหมณ์, พระตรีมรูต ิ(กรุงเทพฯ: เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์, 2546), หน้า 30. 

7 คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สัมภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร,            

20 มีนาคม 2558. 

8 อรุณศกัดิ์ ก่ิงมณี, เทพฮินด ูผู้ พิทกัษ์พทุธสถาน (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2551), หน้า 4. 
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และปะทะสงัสรรค์กนัเองด้วย จนทําให้เกิดความเปลีย่นแปลงในหลากหลายลกัษณะ ทัง้ตอ่ศาสนาท่ีเข้ามาใหม่

และศาสนาพืน้เมือง 

 การเข้ามาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดใูนสงัคมไทยอาจแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงแรกได้แก่การเข้ามา

ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแบบพราหมณ์ (Brahmanism)  และช่วงท่ีสองเป็นการเข้ามาของศาสนา            

พราหมณ์-ฮินดแูบบฮินด ู(Hundinism) ความแตกตา่งระหวา่งศาสนาพราหมณ์-ฮินดทูัง้สองแบบนีค้ือ  

1) ช่วงเวลาแหง่การเกิดขึน้และการเผยแพร่ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดแูบบพราหมณ์ เป็นลกัษณะของ

ศาสนาดัง้เดิมท่ีมีจดุศนูย์กลางทางศาสนาอยู่ท่ีพราหมณ์และมีอายไุม่น้อยไปกว่าสมยัพทุธกาล 

จนกระทั่งเกิดการปฏิรูปศาสนาท่ีเร่ิมต้นตัง้แต่หลงัพุทธกาลเล็กน้อย เร่ือยไปจนถึงการปฏิรูป

ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 9-13 จนกลายเป็นศาสนาพราหมณ์-ฮินดแูบบฮินดใูนภายหลงั การปฏิรูป

ทางศาสนาได้ก่อให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ท่ีศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแบบเดิมไม่เคยมีมาก่อนหรือ

ไม่ได้เน้นหนัก เช่นแนวคิดเร่ืองมหาเทพ แนวคิดเร่ืองความภกัติ ความหลุดพ้น การสละโลก          

เป็นต้น 

2) ศาสนาพราหมณ์-ฮินดแูบบพราหมณ์ได้เข้ามาในดินแดนอุษาคเนย์ตัง้แต่ต้นพุทธกาลเร่ือยมา

จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในขณะท่ีศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแบบฮินดูเพ่ิงเข้ามาในสยามในช่วง       

เจ็ดสบิถึงร้อยห้าสบิปีก่อนหน้านีเ้ทา่นัน้ การเข้ามาในสองช่วงเวลาได้ก่อให้เกิดชุมชนพราหมณ์-

ฮินดูสองลกัษณะในสงัคมไทยคือ ชุมชนพราหมณ์แบบท่ีได้หลอมรวมกลายเป็นส่วนหนึ่งของ

ความเป็นสยามมาอยา่งยาวนานแล้วและชมุชนแบบฮินดซูึง่มีอตัลกัษณ์แบบชาวอินเดีย 

ในปัจจบุนักระแสของศาสนาพราหมณ์-ฮินดทูัง้สองแบบได้มาบรรจบกนับนความแตกต่างภายใต้เง่ือนไข

บางอยา่งของสงัคมไทย ท่ีมีพทุธศาสนาและสถาบนัพระมหากษัตริย์เป็นสว่นประกอบท่ีสาํคญั 8

9  

อิทธิพลของความเช่ือเร่ืองเทพเจ้าในศาสนาฮินดกูบัสงัคมไทย 

 เทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูนัน้เข้ามามีบทบาทกับสงัคมไทยตัง้แต่สมยัโบราณซึ่งสงัคมไทย            

สมัยโบราณเช่ือว่าเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูทรงอวตารมาเป็นกษัตริย์ตามความเช่ือของสยาม           

นัน้มีหลายพระองค์ ท่ีสาํคญัท่ีสดุคือ พระวิษณ ุหรือพระราม ดงัจะเห็นได้จากการตัง้พระนามเป็น “รามาธิบดี” 

และช่ือบ้านเมือง “อโยธยา อยุธยา ฯลฯ” แต่กษัตริย์สยามไม่ได้เป็นเพียงพระวิษณุหรือพระรามเท่านัน้               

ในพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งมีการอ่านเวทเปิดศิวาลัยไกรลาส หรือในการออกมหาสมาคมท่ีจะทรงประทับ              

                                                           
9 คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สมัภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร,              

20 มีนาคม 2558. 
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ความเช่ือและทศันคติในการบชูาเทพเจ้าของศาสนาฮินดใูนกลุม่ชายรักชายในสงัคมไทย 

 

 

พระแท่นสงูดุจเขาพระสเุมรุหรือไกรลาส พระองค์ทรงถือเป็นพระอีศวรหรือพระศิวะอีกด้วย และการประทบั        

ในเรือพระท่ีนั่งสุพรรณหงส์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์หรือพาหนะของพระพรหมาในยามเสด็จพระราชดําเนิน                

ทางชลมารค พระมหากษัตริย์ก็ทรงเป็นพระพรหมาอีกพระองค์หนึง่ 9

10  

 ในสงัคมไทยนัน้จะมีพระพทุธศาสนาเป็นศาสนาหลกัซึ่งแน่นอนว่าพระพทุธเจ้าจะมาเป็นอนัดบัแรก

ทําให้ศาสนาฮินดท่ีูเข้ามากลายไปเป็นศาสนารอง เช่นในพิธีชาวบ้าน ถ้าเป็นพทุธก็จะพทุธไว้สงูสดุและก็จะนํา

เทพไว้ในลําดบัถัดมา น่ีเป็นการจัดระเบียบโดยวิธีคิดแบบพุทธ (ในสงัคมไทย) แต่เดิมอินเดียไม่เป็นแบบนี ้             

ฮินด ูพระเจ้าคือพระเจ้าแตพ่อเข้ามาอยูใ่นกรอบของสงัคมไทย พทุธศาสนาต้องใหญ่กว่าเพราะฉะนัน้เทพเป็น

สว่นหนึง่ในระบบจกัรวาลพทุธโดยมีพระพทุธเจ้าเป็นศนูย์กลาง 

 เมื่อศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแบบพราหมณ์เข้ามาในดินแดนสยาม ได้ลดบทบาทของตนเองลงมา          

เป็นผู้ รับใช้กษัตริย์ และลดความสําคัญของตนเองลงในความสัมพันธ์ท่ีมีต่อพุทธศาสนาจนเมื่อศาสนา

พราหมณ์-ฮินดูแบบฮินดูเข้ามาในสงัคมไทยได้สร้างความสมัพันธ์ท่ีเท่าเทียมกับพุทธศาสนา ซึ่งก่อให้เกิด            

ท่าทีบางอย่างจากชาวพุทธ และเน้นการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ดังนัน้ทัง้ศาสนา                  

พราหมณ์-ฮินดูแบบเก่าและใหม่ ก็ล้วนมีท่าทีแบบเดียวต่อสถาบนักษัตริย์ คือท่าทีแห่งความจงรักภกัดีและ          

การไม่โต้แย้ง จะมีความต่างกันก็เพียงในแง่ความใกล้ชิดในขณะท่ีพราหมณ์ราชสํานักมีความใกล้ชิด               

รับใช้โดยตรงกบัสถาบนั แตฮิ่นดไูด้แสดงความจงรักภกัดีเป็นพิเศษด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชาชนทัว่ ๆ ไป 

ข้อจํากัดของการอยู่ใต้ร่มเงาแห่งพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ก็เฉกเช่นเดียวกับข้อจํากัด              

ในทางวิชาการคือการกลา่วถึงทัง้พุทธศาสนาและสถาบนัต้องเป็นไปด้วยความระมดัระวงั และการพยายาม

รักษาทา่ทีแบบเดียวคือทา่ทีแหง่ความเคารพเอาไว้อยา่งเหนียวแนน่ 

กลุ่มชายรักชายกับความเช่ือเร่ืองเทพเจ้าในศาสนาฮนิดู 

ปัจจบุนัพฤติกรรมทางสงัคมของกลุม่รักร่วมเพศ มีแนวโน้มสงูขึน้ อาจสืบเน่ืองมาจาการท่ีสงัคมไทย

รับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามากขึน้ ผ่านการสื่อสารทางช่องทางต่าง ๆ ส่งผลให้สงัคมไทยเปิดกว้าง                

เร่ืองชายรักชายมากกว่าในอดีต หากจะมองย้อนกลบัไปเมื่อประมาณ 20 ปีท่ีแล้ว เร่ืองชายรักชายยงัคงเป็น

เร่ืองท่ีน่าอับอาย ถือเป็นเร่ืองผิดปกติท่ีต้องปิดบัง ไม่มีใครกล้าท่ีจะแสดงตัวตนท่ีแท้จริงของตนในสังคม             

ตรงกันข้ามกับสังคมยุคนี  ้ ท่ีสื่อต่าง  ๆ ได้เ ข้ามามีบทบาท  ในการเผยแพร่กระจายข่าวสารต่าง  ๆ                          

นําเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบักลุม่ชายรักชายนีไ้ด้ง่ายและเสรี  ด้วยเหตนีุจ้ากความอิสระด้านความคิดเร่ืองดงักลา่ว 

ส่งผลให้กลุ่มชายรักชายมีทัศนคติและการแสดงออกท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต โดยกล้าท่ีจะแสดงออก        

                                                           
10 คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สมัภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร,             

20 มีนาคม 2558. 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ทางสงัคมมากขึน้ ทัง้ทา่ทางการวางตวัในสงัคม หรือแม้กระทัง่บคุลิกภาพท่ีสะท้อนอย่างเห็นได้ชดัในเร่ืองของ

การแต่งกาย เป็นต้น โดยกลุ่มท่ีกําลงัมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้และเป็นท่ีน่าจับตามองในสงัคมปัจจุบันนั่นก็คือ      

กลุม่ชายรักชาย กลุม่ชายรักชาย(Homosexual) สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุม่ตามความพึงพอใจในเพศตนและ

การแสดงออกคือ10

11 

1) Gay หมายถึง ผู้ชายท่ีมีพฤติกรรมทางเพศชอบเพศชายด้วยกนั แต่ยงัคงความพึงพอใจในเพศ

ชายของตน การแต่งตัวเป็นผู้ ชาย บุคลิกภายนอกอาจบ่งชีว้่าเป็นเกย์ได้ลําบากเพราะมีทัง้           

สภุาพเรียบร้อย จนถึงเหมือนผู้ชายทัว่ไป 

2) Transvestitism หมายถึง ผู้ ชายท่ีมีรสนิยมทางเพศชอบผู้ ชายด้วยกัน แต่มีความพึงพอใจ           

ท่ีจะเลียนแบบเพศหญิงด้วยการแต่งตัวเลียนแบบ บุคลิกภายนอกบ่งชีไ้ด้ง่ายเช่น มีจริต              

เหมือนผู้หญิง แตง่หน้า หรืออาจจะมีหน้าอก ผมยาว ฉีดฮอร์โมน แตไ่มไ่ด้แปลงเพศ 

3) Transsexualism หรือ Transgender หมายถึง ผู้ชายท่ีมีรสนิยมทางเพศชอบเพศชายด้วยกัน          

มีความต้องการเป็นเพศหญิงและแปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วหรือเรียกวา่สาวประเภทสอง 

 กลุ่มชายรักชายนัน้เราสามารถจะพบเห็นได้ในหลาย ๆ รูปแบบทัง้ใน โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หรือ           

ตามท้องถนนทั่วไป ซึ่งกลุ่มคนเหล่านีจ้ะมีการแสดงออกท่ีมีลักษณะท่ีมีจริตคล้ายกับผู้ หญิงจึงทําให้                      

เป็นท่ีสงัเกตได้ง่ายอีกหนึง่พืน้ท่ีท่ีเราสามารถพบกบักลุม่คนเหลา่นีค้ือพืน้ท่ีทางศาสนา ศาสนานบัเป็นพืน้ท่ีเปิด

สําหรับบุคคลทุกกลุ่มท่ีมีความศรัทธาและมีจิตบูชาในศาสนานัน้ ๆ อย่างในศาสนาพุทธกลุ่มคนเหล่านี ้           

จะไม่สามารถบวชได้เน่ืองจากถือว่าเป็นบณัเฑาะก์ 1 1

12 (กระเทยหรือรักร่วมเพศ) ทําให้บทบาทในพทุธศาสนา  

ของกลุม่คนเหลา่นีเ้ป็นได้เพียงแคผู่้สนบัสนนุ กลุม่คนเหลา่นีจ้ึงหนัมาหาศาสนาท่ีสามารถรองรับพวกเขาได้นัน่

ก็คือศาสนาฮินด ู

กลุ่มชายรักชายกับศาสนาฮนิดูในอินเดีย 

กลุ่มผู้ ชายท่ีชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงในอินเดียนัน้มีมานานแล้วเพราะมีงานประติมากรรมโบราณ          

ท่ีแสดงให้เห็นถึงเร่ืองเพศเดียวกันอยู่ บทบาทกลุ่มคนพวกนี ้ในสมัยโบราณอาจไม่ได้มีบทบาทเชิงศาสนา          

มากนกั เพราะโบราณมองโลกตามเพศสภาพฮิจร่าหรือผู้ชายท่ีแต่งตวัเป็นผู้หญิงนัน้เป็นช่ือเรียกของผู้ ชาย         

                                                           
11 สีตลา ประติพทัธ์กลุชยั, “การเปิดรับสื่อทศันคติและพฤติกรรมทางสงัคมของกลุม่ชายรักชาย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต, คณะนิเทศศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), หน้า 2. 

12 คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สมัภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร,             

20 มีนาคม 2558. 
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ความเช่ือและทศันคติในการบชูาเทพเจ้าของศาสนาฮินดใูนกลุม่ชายรักชายในสงัคมไทย 

 

 

ท่ีใจเป็นผู้หญิง คนกลุ่มนีถู้กมองอย่างดูถูกเหยียดหยามและโดนเลือกปฏิบตัิ ไม่ได้รับการศึกษาถูกตัดขาด   

จากครอบครัว แต่ในทางกลบักันผู้คนก็ให้ความเกรงกลวัฮิจร่าเช่นกนัเพราะถ้าเจอฮิจร่ามาขอทานแล้วไม่ให้      

ฮิจร่าจะด่าจนคนผู้นัน้อบัอายโดยเฉพาะผู้ชาย ฮิจจร่านัน้มีหน้าท่ีเป็นเทวทาสี โดยปกติทัว่ไปแล้วในสมยัก่อน 

เทวทาสจีะเป็นผู้หญิง จะมีหน้าท่ีปรนนิบตัิพระเป็นเจ้าเช่นร่ายรําบชูา ปรนนิบตัิด้วยดนตรี เพลง แตภ่ายหลงันัน้

มีฮิจร่าเข้าไปทําหน้าท่ีนีด้้วย กลุ่มฮิจร่าจึงเร่ิมมีบทบาททางศาสนาขึน้ (ในบางสงัคมมีสถานะพิเศษ เช่น        

ในภาคเหนือของไทยในการเข้าทรงปู่ แสะ ย่าแสะ ในสมัยก่อนจะเลือกจากคนท่ีเป็นกระเทยเพราะต้องทรง       

สองเพศในคนเดียว) 

พอฮิจร่าได้เข้ามาเป็นเทวทาสีก็มีสถานะทางสังคมอยู่ตรงกลางระหว่างความศักดิ์สิทธ์ิหรือ          

ความแปลกประหลาด แต่ถึงกระนัน้ก็ไม่โดนเบียดเบียนจากสงัคม แต่ในสว่นใหญ่พอศาสนาฮินดมูีลทัธินิกาย

เป็นจํานวนมาก มีกลุม่ฮิจร่า ท่ีพยายามจะนิยามตวัเองในแบบท่ีมีความหมายมากขึน้กวา่เดิมเชน่ การมีเทพเจ้า

เป็นของกลุม่คนเหลา่นีโ้ดยเฉพาะการมีนิกายทางศาสนาของตวัเองการเลา่เร่ืองเทวตํานานท่ีให้มีสว่นเก่ียวข้อง

กับตัวเองเป็นต้น กระบวนการต่าง ๆ ก็เ ร่ิมชัดเจนขึน้ในพุทธศตวรรษ 25 มีการตีความเทพบางองค์                       

กบัเทพอีกองค์หนึ่งในลกัษณะท่ีเหมือนหรือคล้ายจะเป็นความสมัพนัธ์กับเพศท่ี 3 ท่ีเป็นกลุ่มผู้ชายท่ีแต่งตวั  

เป็นผู้หญิง เช่น นิกายสขี 

นิกายสขี หรือ สขีสมัประธายะ12

13 นิกายนีเ้ช่ือวา่ ได้รับอิทธิพลจาก ไวศนพนิกายท่ีเช่ือว่าพระผู้ เป็นเจ้า

เป็นผู้ชาย เป็นองค์เอกบุรุษคนเดียวเท่านัน้ในจักรวาล ฉะนัน้สรรพสิ่งทัง้หลายทัง้ปวงจะอยู่ในฐานะคู่ครอง          

ของพระองค์ อาจกล่าวได้ว่าสาวกนัน้จะต้องเป็นคู่ครองของพระเป็นเจ้าความเช่ือแบบนีม้ีตัง้แต่ยุคกลาง              

ของอินเดีย เช่น นกับุญบางองค์ ต้องการปรารถนาเป็นคู่ครองในความรักกับพระเป็นเจ้า เช่น พระกฤษณะ

พวกสขี ได้รับอิทธิพลแบบนีม้านัน้ถือว่าทุกสิ่งในจักรวาลเป็นเพียงแค่คู่ครองของพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้า           

เป็นองค์เอกบรุุษ ฉะนัน้ทกุคนต้องเป็นผู้หญิงทัง้หมด ไมม่ีชายบนโลกนี ้นิกายนีถื้อวา่ไมว่า่จะเป็นเพศไหนก็ต้อง

แต่งตัวเป็นเพศหญิง เป็นนิกายเล็ก ๆ กลุ่มเล็ก ๆ ไม่แพร่หลาย เป็นอิทธิพลของความคิดในยุคกลาง                   

ไมว่า่คณุจะเป็นเพศไหนหากมีความต้องการท่ีจะใกล้ชิดพระเป็นเจ้าต้องเป็นผู้หญิงทัง้กายใจ   

กลุม่ฮิจร่านัน้จะมีเทพเจ้าองค์หนึง่ท่ีเป็นท่ีเคารพบชูาและกราบไหว้ คือ พหจุระ หรือ อมุาตากีพหจุระ

นัน้เป็นเทพท้องถ่ิน เป็นสตรีเพศท่ีทรงไก่ กลุม่คนเหลา่นีก็้เอาเทวตํานานของเทพองค์นีม้าผกูโยงกบัชายรักชาย 

ทําให้เทพองค์นีไ้ด้รับการบูชามากในกลุ่มชายรักชายและก็มีอีกองค์ท่ีจะเช่ือมโยงมากคือ อรรถนารีศวร             

เป็นหลักปรัชญาของไศวะว่าตอนแรกจักรวาล ประกอบด้วยพลังงานสองอย่างคือ พระเจ้าผู้ ชายกับ              

                                                           
13 คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สมัภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร,              

20 มีนาคม 2558. 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

พระเจ้าผู้หญิงอยา่งละคร่ึง พวกกลุม่ชายรักชายจึงมาตีความอีกแบบหนึ่ง กลุม่ฮิจร่านัน้ถือว่าเป็นคนชายขอบ

ของสงัคมก็เป็นได้เพราะไมไ่ด้รับการยกยอ่งแตผู่้คนกลวั  

กลุ่มชายรักชายในสังคมไทยในอดีต 

สําหรับสังคมไทยในสมัยโบราณนัน้ชายรักชายจะถูกมองอย่างระแวงสงสัยหรือเป็นเร่ืองลับ ๆ             

ท่ีจะไมถ่กูนํามาพดูในท่ีสาธารณะ เช่น การเลน่เพ่ือนและการเลน่สวาท กามารมณ์ท่ีอยู่นอกระบบชายคู่หญิงนี ้

จะไม่ถูกตรวจสอบหรือถูกลงโทษตราบใดท่ีบุคคลท่ีมีอารมณ์ดังกล่าวยังคงยึดอยู่ในบทบาททางเพศและ          

ทําหน้าท่ีทางสงัคมของตวัเอง ถึงแม้จะไม่ค่อยมีหลกัฐาน ทางประวตัิศาสตร์เก่ียวกับเพศนอกกรอบในสงัคม

สยามยุคเก่าเท่าใดนัก แต่เราพอจะคาดเดาได้จากพืน้ท่ีบางแบบท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลแสดงพฤติกรรม               

ข้ามบทบาททางเพศหรือสามารถมีความเสนห่าในเพศเดียวกนัได้ เช่น ในคณะละครชาตรี ละครนอก โขน และ

ยี่เก ซึ่งเป็นการแสดงพืน้บ้านท่ีผู้ ชายจะมีบทบาทเป็นผู้ เล่น ผู้ ร้อง สังคมไพร่ในสมัยก่อนผู้ ชายมีโอกาส                  

อยูห่า่งจากครอบครัวเพ่ือไปเป็นแรงงาน เป็นทหารรับใช้เจ้านาย พืน้ท่ีของผู้ชายจึงมีศกัยภาพท่ีจะทําให้บคุคล

สามารถแสดงความเสน่หาทางเพศและการข้ามบทบาททางเพศได้พอสมควร ผู้ชายท่ีสวมบทบาทเป็นผู้หญิง       

ในละครพืน้บ้านทัง้หลายอาจมีความยืดหยุ่นในการแสดงบทบาททางเพศในชีวิตประจําวนัและไม่จําเป็นต้อง

เคร่งครัดกบับทบาทผู้ชาย 

ชีวิตเบือ้งหลงัละครพืน้บ้านเหล่านีจ้ะเก่ียวข้องกับชนชัน้เจ้านายซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์คํา้จุนคณะละคร    

ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 3 พระองค์เจ้าไกรสรก็มีความสัมพันธ์สวาทกับนักแสดงชาย                

ในคณะโขนละครและทรงเลีย้งโขนผู้ชายไว้มากมาย 1 3

14 ความเสน่หาหรือความพิศวาสในเพศเดียวกนัในกรณีนี ้

แม้จะถูกอธิบายในบริบทของความเสื่อมเสียของชนชัน้เจ้าแต่ทําให้เห็นว่าพฤติกรรม “เล่นสวาท” ระหว่าง          

คนเพศเดียวกันมีพืน้ท่ีของตัวเองและไม่จําเป็นต้องขัดแย้งกับการแสดงบทบาทความเป็นชายทางสงัคม 

ตัวอย่างของพระองค์เจ้าไกรสรอาจทําให้เห็นว่าความเสน่หาในเพศเดียวกันเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่ง                    

ท่ีชนชัน้เจ้านายจะมีต่อชนชัน้บ่าวไพร่ เจ้านายจะมีอํานาจและมีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีดีกว่าซึ่งสามารถ           

มอบทรัพย์สินเงินทองให้กบับ่าวท่ีเขาพิศวาสได้ อาจเป็นไปได้ว่าความเสน่หาในเพศเดียวกนัจะมาพร้อมกับ 

การอปุถมัภ์คํา้ชรูะหวา่งผู้ชายท่ีมีฐานะทางสงัคมและเศรษฐกิจท่ีตา่งกนั 

ต่อมาถึงในช่วงรัชกาลท่ี 5 บ้านเมืองมีความทันสมัยมากขึน้ ได้มีการออกกฎหมายท่ีพาดพิงถึง

พฤติกรรมรัก ร่วมเพศเช่นเดียวกนั เน่ืองจากพระองค์เสด็จไปเยือนประเทศยโุรปหลายประเทศจึงได้รับแนวคิด

เก่ียวกับกฎหมายของตะวนัตกเข้ามาใช้ในสงัคมไทยในหลาย ๆ เร่ือง อนัแสดงให้เห็นว่าสงัคมไทยได้เกิดมี

                                                           
14 นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ และ ปีเตอร์ เอ. แจ๊คสัน, เพศหลากเฉดสี พหุวัฒนธรรมทางเพศในสังคมไทย (กรุงเทพฯ:              

ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร, 2556) หน้า 33. 
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ความเช่ือและทศันคติในการบชูาเทพเจ้าของศาสนาฮินดใูนกลุม่ชายรักชายในสงัคมไทย 

 

 

พฤติกรรมรักร่วมเพศมากขึน้จนกลายเป็นปัญหาจึงมีการลงโทษเพ่ือให้เลิกการกระทํานัน้ หรืออีกนยัยะหนึ่ง 

ต้องการให้ประเทศชาติมีกฎหมายท่ีมีความศิวิไลซ์เท่าเทียมกับต่างประเทศ แม้ว่าประชาชนยังไม่มี

ประสบการณ์หรือมีความเข้าใจในพฤติกรรมรักร่วมเพศมากนกั โดยถือว่าเป็นสิ่งท่ีไม่ดีงามสําหรับสงัคมไทย

สมยันัน้ 

สาํหรับสงัคมไทยในปัจจบุนั14

15 เร่ิมมีการเปิดกว้างเร่ืองรักร่วมเพศหรือกลุม่ชายรักชายมากขึน้จากอดีต 

สะท้อนผา่นบทบาทของวงการแฟชัน่ บนัเทิง ศิลปะ อาทิเช่น ช่างแต่งหน้า ช่างทําผมท่ีมีช่ือเสียงหลายคน หรือ

ดารานกัแสดงบางคนท่ีกล้าท่ีจะแสดงตวัตนท่ีแท้จริงผ่านสื่อ เป็นต้น อีกทัง้ยงัแสดงให้เห็นในด้านบนัเทิง อาทิ 

โชว์สาวประเภทสอง ทิฟฟานี หรือคาบาเร่ เป็นต้น แต่ในปัจจุบันนัน้สังคมมีความเปิดกว้างมีการสร้าง

ภาพยนตร์ไทยท่ีสะท้อนชีวิตและเร่ืองราวเก่ียวกับกลุ่มชายรักชายท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นว่า สังคมไทย               

มีความกล้าพอท่ีจะตีแผเ่ร่ืองราวของกลุม่ชายรักชายมากขึน้  

ประเทศไทยนัน้ถือได้วา่มีศาสนาพทุธเป็นศาสนาท่ีเรียกได้วา่ประจําชาติเลยก็วา่ได้ เพราะมีผู้ ท่ีนบัถือ

และเคารพบูชามากกว่าศาสนาอ่ืนทําให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลกัภายในประเทศ ฉะนัน้ศาสนาอ่ืน ๆ             

ท่ีเข้ามาจึงกลายเป็นองค์ประกอบของสังคมท่ีผู้ คนไม่ได้ให้ความสนใจถ้าไม่ใช่ผู้ คนท่ีสงักัดหรือนับถือใน               

ศาสนานัน้ ๆ อยู่แล้วศาสนาฮินดูก็เช่นกัน ศาสนาฮินดูในประเทศไทยนับว่าเป็นศาสนาท่ีมีเฉพาะพืน้ท่ี                   

เพราะมีแค่ไม่ก่ีแห่งในประเทศไทย แต่ถึงกระนัน้ก็มีผู้สนใจให้ความสําคญัเป็นจํานวนมาก กลุ่มชายรักชาย         

ก็เช่นเดียวกนั วนัพระศรีมหาอมุาเทวีก็เป็นอีกวดัหนึง่ทีเราสามารถพบเห็นกลุม่ชายรักชายเป็นจํานวนมากเวลา   

มีพิธีกรรมประจําปีหรือนวราตรี เป็นการสะท้อนถึงการมีบทบาทของศาสนาฮินดูในกลุ่มชายรักชาย                  

ท่ีหนัมาเคารพบชูาศาสนาฮินดมูากยิ่งขึน้ 

กลุ่มชายรักชายกับเทพในศาสนาฮนิดูในงานนวราตรี ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี 

วัดพระศรีมหาอุมาเทวีสร้างประมาณ พ.ศ. 2422 เป็นวัดในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นิกายศักติ             

ซึ่งนับถือเทพสตรีผู้ เป็นแม่เป็นใหญ่ในลัทธิ ชาวอินเดียจากรัฐทมิฬนาดูท่ีอยู่ทางตอนใต้ของอินเดียได้                 

โดยสารเรือเข้ามาในประเทศไทยทางภาคใต้จากนัน้ได้มาตัง้ถ่ินฐานอยู่ท่ีคลองสีลม โดยได้ร่วมกนัสร้างเทวลยั

ของ “องค์พระแม่ศรีมหามารีอมัมนั” เพ่ือเคารพและสกัการบูชาขึน้ ต่อมาจึงร่วมกันซือ้ท่ีดินในบริเวณท่ีตัง้

ปัจจบุนั แล้วทําการสร้างโบสถ์หลงัใหมข่ึน้ ในระยะแรก ๆ นัน้ มีแคก่ารตัง้รูปเคารพ “มารีอามนั” หรืออีกนยัหนึง่

                                                           
15 ปีเตอร์ เอ, แจ๊คสนั และ นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, เปิดประตสูีรุ้ง (กรุงเทพฯ: มลูนิธิสร้างความเข้าใจเร่ืองสขุภาพผู้หญิง, 

2552), หน้า 30. 
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ก็คือ พระศรีมหาอมุาเทวี ซึ่งตอนนัน้มีความเช่ือว่า มารีอามนั คือเทวีผู้ ปัดเป่าและรักษาไข้ทรพิษ 1 5

16 เป็นเทพท่ี

ชาวทมิฬให้ความเคารพนบัถือมาแตโ่บราณ  

ตอ่มาเมื่อมีคนทมิฬมาอยูเ่ป็นจํานวนมากพอสมควรแล้วจึงได้สร้างศาลสาํหรับบชูาตามลทัธิประเพณี

ตามแบบของชาวทมิฬ16

17 แตส่ร้างเป็นศาลไม้ธรรมดา ๆ ตอ่มาเร่ิมทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ต่อมาจึงได้ทําเป็น

เทวลยัขึน้หรือวัดแขกสีลมท่ีเราเห็นในปัจจุบนั วดัพระศรีมหาอุมา-เทวีหรือวดัแขกสีลมนัน้ เดิมเป็นสถานท่ี

เฉพาะของผู้นับถือศาสนาฮินดูเท่านัน้ในช่วงบ่ายจะมีการปิดโบสถ์ เพ่ืออ่านรามเกียรติ์เป็นการสรรเสริญ       

พระเป็นเจ้า แต่ในปัจจุบนัวดัแขกเปิดกว้างต้อนรับผู้คนมากขึน้ทัง้ผู้มีจิตศรัทธาองค์ต่อเทพต่าง ๆ ตลอดผู้ ท่ี        

นบัถือศาสนาอ่ืน ๆ รวมทัง้นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติด้วย ในช่วง 1-9 คํ่าเดือน 11 ของทุก ๆ ปี (ช่วงเดือน

ตลุาคม) จะมีพิธี "นวราตรี" เพ่ือบชูาพระแม่อมุาเทวีครัง้ยิ่งใหญ่ เป็นพิธีท่ีเก่าแก่สืบเน่ืองมาตัง้แต่สมยัพระเวท       

มีพิธีบูชารวม 10 วัน 10 คืน และในวันสุดท้ายของงานจะมีการอัญเชิญองค์เทวรูปพระแม่อุมาเทวีและ             

เทวรูปองค์อ่ืน ๆ ออกมาแห่ไปนอกวัดทั่วทัง้สีลมโดยแต่ละปี จะมีผู้ ศรัทธาเข้าร่วมชมงานเป็นจํานวน                

หลายพันคนนวราตรี เป็นเทศกาลท่ีอุทิศตนเพ่ือการสักการบูชาประจําปีแด่พระแม่ทุรคา คําว่า นวราตรี         

นัน้หมายถึงคําว่า 'เก้าคืน' ในภาษาสนัสกฤต  ในช่วงเก้าคืนนีจ้ะมีการบชูาพระแม่ทุรคาและพระแม่ปารวตี         

ในภาคปางต่าง ๆ เก้าปางด้วยกัน และในวันสุดท้าย คือวันท่ีสิบมักจะเรียกว่าเป็นวันวิชยาทศมี ซึ่งเป็น           

วนัท่ีสาํคญัสดุของเทศกาลนีแ้ละมีการเฉลมิฉลองทัว่ไปทัง้ประเทศอินเดีย 

ในการแหเ่จ้าแมว่ดัแขกเร่ิมมีบคุคลท่ีเป็นเพศหลากหลายท่ีเข้าไปร่วมในพิธีนัน้ ๆ เมื่อประมาณ 10 ปี 

ท่ีผ่านมา แต่ถ้าจะสังเกตได้ชัดคือช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา พิธีกรรรมในวัดแขกนัน้ท่ีมีการแห่เจ้าแม่วัดแขก             

หรือพิธีนวราตรี เป็นสว่นหนึง่ของงานบชูาองค์เจ้าแมก่าล ีนวราตรี มีความเช่ือวา่เป็นช่วงท่ีมดืท่ีสดุของเดือนเก้า             

จะบูชาเจ้าแม่เก้าพระองค์ในคติของศักตินิกายซึ่งเก้าปางนัน้เป็นอวตารของพระอุมาเทวี ซึ่งคืนวนัสดุท้าย            

จะพดูถึงชยัชนะของเจ้าแม่ท่ีอวตารไปเป็นเจ้าแม่ทรุคา เจ้าแม่ทรุคาเกิดขึน้มาจากการฆ่ามหิษาสรู อสรูควาย

นัน้เปรียบเหมือนความโง่เขลาของมนุษย์ ในเก้าวันท่ีมีการจัดพิธีกรรมเป็นเหมือนการขัดเกลาตัวเองว่า            

เรามีด้านมืดอยา่งไรในตวัเองและบชูาเจ้าแมเ่พ่ือท่ีจะขดัเกลาตวัเอง วนัสดุท้ายเป็นวนัท่ีฉลองชยัชนะของเจ้าแม ่              

คืองานท่ีแหเ่จ้าแมใ่นคืนสดุท้าย 

                                                           
16 เฌอกาญจน์ โอฬารสฤษดิ์กูล, “แนวความคิดการออกแบบวัดฮินดูในประเทศไทย" (ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชา

สถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคณุทหารลาดกระบงั, 2550), หน้า 49. 

17 คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สมัภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร,                     

20 มีนาคม 2558. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ความเช่ือและทศันคติในการบชูาเทพเจ้าของศาสนาฮินดใูนกลุม่ชายรักชายในสงัคมไทย 

 

 

ในงานนีม้ีกลุ่มชายรักชายมาร่วมงานมากพอสมควร พวกเราจะถูกทําให้เข้าใจว่างานนีเ้ป็นงาน          

ท่ีมีเพศหลากหลายร่วมงานเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชาย ซึ่งมนัก็เป็นไปดงัท่ีได้กล่าวไว้จริง ๆ 

สว่นมากคนท่ีมีจิตศรัทธา ท่ีมีการตัง้โต๊ะ มีเคร่ืองสกัการบชูาเจ้าแมส่ว่นใหญ่ จะเป็นกลุม่ชายรักชายท่ีแต่งกาย

เป็นผู้หญิงหรือกระเทย เน่ืองจากพืน้ท่ีทางลทัธิความเช่ือในทางศาสนาพทุธจํากดัมากในทางเพศ กลุม่ชายรัก

ชาย รู้สกึไมค่อ่ยสะดวกสบายใจในศาสนาพทุธท่ีเป็นแบบทางการ จึงมามีลทัธิความเช่ือในศาสนาฮินดแูทน 1 7

18  

มีเร่ืองเลา่จากปากต่อปากของชุมชนเพศหลากหลายในกลุม่ชายรักชายด้วยว่า พวกเขาได้รับความช่วยเหลือ

ได้รับปาฏิหาริย์จากเจ้าแม่ทําให้ชีวิตดีขึน้ ผ่านพ้นอุปสรรค (อันนีเ้ป็นเร่ืองของความเช่ือเฉพาะบุคคล)               

ทําให้กลุม่คนพวกนีเ้ข้ามาเพ่ือแสดงคําขอบคุณเจ้าแม่ในแต่ละปีท่ีมีงาน มีแนวโน้มว่าขยายและเพ่ิมมากขึน้  

จริง ๆ มีการพดูปากตอ่ปากจากคนท่ีบชูา เกิดจากความท่ีศาสนาพทุธมีการกีดกนัโดยไมรู้่ตวั ทําให้บคุคลท่ีเป็น

ชายรักชาย ไม่สามารถเข้าร่วมในบริบทของศาสนาได้อย่างแท้จริง จึงทําให้กลุ่มคนเหล่านีเ้ลือกท่ีจะมาหา

ศาสนาทางเลอืกมากกวา่ บคุคลท่ีมีเพศสภาพท่ีแปลงเพศไปแล้วหรือก็คือผู้ชายท่ีผา่ตดัแปลงเพศไปเป็นผู้หญิง

แล้วนัน้ จะรู้สกึไม่สะดวกใจเพราะด้วยร่างกายท่ีได้รับการผ่าตดัแปลงเพศไป แล้วทําให้ไปสูต่วัศาสนาได้ยาก 

ประกอบกับรากฐานของความเช่ือของคติชนในสังคมไทยท่ีเก่ียวกับเร่ืองเทพเจ้าอยู่แล้ว เลยกลายเป็น          

การผสมผสานไปโดยไม่รู้ตวัจากเง่ือนไขทางสงัคม เร่ืองขององค์กรศาสนาฮินดใูนประเทศไทยก็ไม่ได้มีองค์กร

ทางการท่ีเข้มแข็งอย่างองค์กรพุทธหรือคริสต์ จึงไม่ได้มีการเข้ามาตรวจตราพฤติกรรมของคนท่ีเข้ามาอยู่ใน

ศาสนาหรืออยูใ่นลทัธิความเช่ือของตน เพราะฉะนัน้งานแหเ่จ้าแม่วดั แขกเหมือนเป็นพืน้ท่ีสาธารณะท่ีใครก็ได้

ท่ีมีความศรัทธาสามารถท่ีจะมาอยูใ่นพืน้ท่ีนีไ้ด้  

มีการเคลือ่นย้ายความเข้าใจของบคุคลท่ีมีตอ่รูปแบบพิธีกรรมหลกัมากขึน้18

19 ทางตวับริบทของศาสนา

ฮินดเูองก็คอ่นข้างเปิดกว้างแตห้่ามละเมิดในบริบทศาสนาโดยเฉพาะเร่ืองของการทรงหรือแสดงตวัว่าตนเองมี

อํานาจวิเศษในพืน้ท่ีทางการของเทวสถาน แตล่ะแหง่ แตว่า่ถ้าเป็นพืน้ท่ีเปิดหรือพืน้ท่ีสาธารณะจะทําอะไรก็ได้

แต่ห้ามแอบอ้างช่ือของทางวัด ทางวัดเองก็ไม่ได้กีดกันคนท่ีมีเพศสภาพหลากหลายเข้าไปในพืน้ท่ีของวัด          

แต่อย่างใด แต่ในขณะเดียวกันนัน้กลุ่มคนท่ีจะเข้ามาก็ต้องเคารพกฎของทางวัดซึ่งเป็นเหมือนจารีตหรือ               

เป็นประเพณีของแต่ละแห่งด้วย การท่ีมีกลุม่เพศหลากหลายเข้ามานัน้อาจสะท้อนให้เห็นว่า กลุ่มคนเหล่านี ้

ต้องการความมัน่คงทางจิตใจเพราะโดยสภาพแล้ว คนท่ีเป็นเพศท่ีสามต้องโดนแรงกดดนัทางสงัคม เรียกได้ว่า

มากกว่าผู้ชายหรือผู้หญิงจริง ๆ ในสงัคม อีกทัง้ยงัเร่ืองของความไม่มัน่คงในอาชีพการงานหรือว่าเศรษฐกิจ                    

ท่ีมีการเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทําให้กลุ่มคนเหล่านีจ้ึง รู้สึกว่าถ้าหากมีอะไรบางอย่างท่ีสามารถเป็น               

                                                           
18 ธัญญาเรศ หงส์ทอง, สมัภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, สถานีโทรทศัน์ชอ่ง 8, 19 กมุภาพนัธ์ 2558. 

19 คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สมัภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร,            

20 มีนาคม 2558. 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

เคร่ืองยึดเหน่ียวท่ีทําให้กลุ่มคนเหล่านีม้ีความมั่นคงทางจิตใจได้กลุ่มคนเหล่านีก็้จะให้ความสนใจ หรือ             

เน่ืองด้วยศาสนาฮินดนูัน้มีลทัธิแบบร่างทรงซึ่งลทัธิแบบร่างทรงนัน้สามารถจบัต้องได้ง่ายผู้คนสามารถปรึกษา

ปัญหาชีวิตหรือถามคําถามท่ีเราต้องการรู้กบัร่างทรง ซึง่ร่างทรงนีก็้เปรียบเสมือนร่างทรงของเทพเจ้า ทําให้เป็น

อีกประการหนึง่ท่ีทําให้ผู้คนมีความนบัถือและเช่ือถือวา่เทพเจ้าของพวกเขาสามารถจบัต้องได้ 

ผลการสํารวจเร่ืองทัศนะคติในการบูชาเทพเจ้าของศาสนาฮินดูและการแพร่กระจาย

ความเช่ือเร่ืองเทพเจ้าของศาสนาฮนิดูในกลุ่มชายรักชายในบริเวณวัดแขกสีลม  

ในการลงพืน้ท่ีสํารวจนัน้ทําให้ผู้วิจยัทราบว่า กลุม่ชายรักชายนัน้มีแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองการบชูาเทพ 

ในศาสนาฮินดเูร่ิมมาจากพระพิฆเนศก่อน เพราะเป็นเทพแหง่การขจดัอปุสรรค ความขดัข้อง ผู้ ท่ีบชูาก็ต้องการ

ท่ีจะประสบความสําเร็จต่อกิจการงานทัง้ปวง จึงมกับูชาพระพิฆเนศเป็นอนัดบัแรก พอริเร่ิมบชูาพระพิฆเนศ

แล้วก็เร่ิมท่ีจะหาองค์ความรู้เก่ียวกับพระพิฆเนศและไปปยังเทวสถานท่ีมีพระพิฆเนศอยู่หนึ่งในนัน้ก็คือ               

วดัพระศรีมหาอมุาเทวี 

เน่ืองด้วยในวดัพระศรีมหาอุมาเทวีมีองค์พระประทานเป็นพระแม่อมุาเน่ืองจากเป็นลทัธิศกัตินิกาย        

ท่ีเน้นเร่ืองของผู้หญิงเป็นหลกั จึงทําให้กลุ่มชายรักชายมาสกัการบูชาด้วยเช่นกันเพราะส่วนใหญ่คิดว่า 1 9

20           

เวลาเรานบัถือเทพองค์ไหนเราจะเลือกท่ีเหมาะกับความเป็นตวัเรามากท่ีสดุ หรือเทพองค์ไหนท่ีมีคณุสมบตั ิ       

ในแบบท่ีเราต้องการเราก็จะนับถือเทพองค์นัน้ กลุ่มชายรักชายจึงนับถือพระแม่อุมาเป็นจํานวนมาก                  

เพราะต้องการความเข็มแข็ง ส่วนหนึ่งท่ีกลุ่มชายรักชายให้ความสนใจก็คือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีนัน้                 

มีรูปลกัษณ์ท่ีเดน่ เพราะมนัมีความเป็นอินเดียเป็นอย่างมากและตัง้อยู่ในย่านสีลมท่ีเป็นย่านธุรกิจ ถึงแม้ผู้คน         

ท่ีผ่านไปมาไม่ได้สงักัดอยู่ในศาสนาฮินดแูต่ก็มีสนใจท่ีอยากจะเข้าเยี่ยมชม 2 0

21 ในสว่นของพิธีกรรมนัน้ก็มีสีสนั

สามารถดึงดูดผู้คนได้ทําให้ผู้ คนชอบ ถึงแม้ว่าจริง ๆ แล้ววดัฮินดูในประเทศไทยจะมีจํานวนมากนอกจาก         

วดัแขกสีลม แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวพืน้ ๆ ไม่มีสีสนัสะดดุตาเหมือนวดัแขกสีลม เป็นเทวรูปหินอ่อนสีขาว ๆ      

ไมม่ีสสีนั และเน่ืองด้วยประเพณีของวดัแขกสามารถเข้ากบัความเป็นพืน้เมืองของเราได้อยา่งดก็ีคืองานนวราตรี  

ในงาน นวราตรีนัน้ นอกจากกลุ่มชายรักชายจะมีจํานวนมากแล้วยังมีคนทรงเป็นจํานวนมาก               

โดยปกติแล้วในศาสนาฮินดูโดยหลกัการไม่มีการเข้าทรงเป็นเร่ืองของศาสนาพืน้เมือง อีกส่วนหนึ่งท่ีทําให้      

                                                           
20 วชิรพล หลกับญุ, สมัภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, ม.ป.ท., 26 กมุภาพนัธ์ 2558. 

21 ธิติวฒัน์ เรืองวงษ์งาม, สมัภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, ม.ป.ท., 19 กมุภาพนัธ์ 2558. 
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กลุ่มชายรักชายมีจํานวนมากในงานนวราตรี 2 1

22 ก็เพราะศาสนาฮินดไูม่ได้มีมมุมองเชิงลบต่อกลุม่ชายรักชาย 

ไมไ่ด้มองวา่เป็นเร่ืองผิดปกติ เหมือนเป็นการเปิดบทบาท ให้คนกลุม่นีส้ามารถเข้ามามีสว่นร่วมในศาสนพิธีได้

แต่ในศาสนาพุทธของสังคมไทยมีพืน้ท่ีแบบจํากัด เช่นชาวพุทธเป็นบัณเฑาะก์ (เพศท่ี 3 ชายรักชาย)               

จะไม่สามารถบวชได้ พืน้ท่ีของกลุ่มชายรักชายต่อศาสนา จึงมีทางเดียวคือผู้ สนบัสนุนหรืออุปถัมภ์เท่านัน้        

แต่ในศาสนาฮินดูไม่ใช่ เพราะพอชายรักชายเข้าไปอยู่ในพืน้ท่ีของศาสนาฮินดูแล้ว นอกจากจะไม่ได้รับการ     

กีดกันแล้วยงัสามารถเล่นบทบาทท่ีมากกว่าการเป็นแค่ผู้สนบัสนุนได้ เช่น สามารถเป็นเจ้าทรงซะเอง ได้เป็น       

เจ้าสาํนกั เป็นอาจารย์เป็นอะไรตอ่มิอะไร ในสว่นนีม้นัสามารถเพ่ิมบทบาทและพืน้ท่ีสําหรับกลุม่ชายรักชายได้ 

และในการประกอบพิธีกรรมนัน้มีชดุท่ีเป็นเอกลกัษณ์มีสสีนัตา่ง ๆ มีเพลง เคร่ืองประดบั เทวรูป เหมาะกบัคนท่ี

ชอบเร่ืองความสวยงามอยูแ่ล้ว พิธีกรรมในศาสนาฮินดจูึงดึงดดูคนเหลา่นีโ้ดยธรรมชาติ ไม่แต่เฉพาะกลุม่ชาย

รักชายเพียงเท่านัน้ แต่ก็มีคนทัว่ไปท่ีอยากเห็นพิธีกรรมท่ีมีสีสนั มีไฟ มนัทําให้เกิดชุมชนของคนท่ีมีความเช่ือ

หรือลักษณะคล้าย ๆ กันขึน้มา แต่พอพูดถึงวัดแขกสีลมจะทําให้นึกถึงหลาย ๆ คนนึกถึงกลุ่มคนท่ีมี

ความจําเพาะตระหนกัหรือมีสาํนกึร่วมกนับางอยา่งได้ 

 สว่นการแพร่กระจายของความเช่ือนัน้จากการสํารวจพบว่าสว่นใหญ่การแพร่กระจายของความเช่ือ 

ในเร่ืองเทพเจ้านีไ้ด้รับการแพร่กระจายโดยการบอกผา่นปากตอ่ปากเพราะสว่นใหญ่กลุม่คนท่ีเป็นชายรักชายนี ้

จะมีเครือข่ายท่ีเป็นเหมือนสงัคมลกัษณะย่อย ๆ ท่ีเป็นเฉพาะกลุ่มท่ีมีการติดต่อสื่อสารกัน และอีกส่วนหนึ่ง          

ท่ีเป็นสิง่สาํคญัตอ่การแพร่กระจายของความเช่ือก็คือสงัคมออนไลน์หรือโลกของอินเตอร์เน็ต  

ในโลกของอินเตอร์เน็ตนัน้การรับรู้ข่าวหรือการแบ่งปันองค์ความรู้หรือสิ่งท่ีตนเองต้องการอยากจะ

แบ่งปันนัน้เป็นไปได้สะดวกและรวดเร็วขึน้ เร่ืองของกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่จากการสอบถามใช้ส่วนของ      

โลกออนไลน์ 2 2

23 พูดคุยกันผ่าน เว็บบอร์ด หรือ Social media ต่าง ๆ มีการรวมกลุ่มกันสําหรับกลุ่มคนท่ีมี

ลกัษณะชอบหรือสกัการเทพเจ้าในศาสนาฮินด ูเช่น Facebook24 ท่ีจะมีในรูปแบบของเพจ การตัง้กลุม่สําหรับ      

ผู้ ท่ีมีความชอบเหมือนกนั หรือแม้แตเ่ว็บไซต์ตา่ง ๆ ท่ีทําให้องค์ความรู้ตา่ง ๆ เหลา่นีส้ามารถแพร่กระจายไปได้

อย่างทัว่ถึง ในเว็บไซต์นัน้ก็จะรวบรวมทุกเร่ืองเก่ียวกับศาสนาฮินดท่ีูบุคคลท่ีต้องการจะสกัการบชูาสามารถ

เร่ิมต้นปฏิบัติได้ง่าย ๆ เป็นอีกหนึ่งช่องทางสําหรับผู้ ท่ีอยู่ห่างไกลและไม่สามารถเดินทางมาสักการะ               

ได้ท่ีเทวสถานจริง ๆ และในโลกออนไลน์ก็มีการสั่งซื อ้หรือจัดทําสําหรับผู้ ท่ีต้องการได้เทพรูปจําลอง             

                                                           
22 คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สมัภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร,    

20 มีนาคม 2558. 

23 สมภพ  สรสิท, สมัภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, โรงแรมอนนัตรารสานนัดา, 26 กมุภาพนัธ์ 2558.  

24 อมรชยั  มทัทวีวงศ์, สมัภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา, 12 มีนาคม 2558 
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องค์ขนาดเล็กสามารถนําไปสักการบูชาและมีการโฆษณาว่าได้ผ่านการทําพิธีปลุกเสกแล้วจึงทําให้ผู้ คน          

มีความสนใจในการสัง่เทวรูปจําลอง อาจบอกได้วา่การแพร่กระจายของความเช่ือนัน้เร่ิมจากการบอกผ่านปาก             

ตอ่ปากของกลุม่ชายรักชายท่ีมานบัถือกนัก่อนแล้วจึงมาสูใ่นโลกของโซเชียลหรือสงัคมออนไลน์ 

แนวโน้มในอนาคต 

ในส่วนของแนวโน้มในอนาคตนัน้ผู้ วิจัยมีความคิดว่ากระแสการนับถือเทพเจ้าของศาสนาฮินด ู           

ในกลุ่มชายรักชายนัน้จะมีเพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากการรับวัฒนธรรมท่ีมาจากตะวันตกมากขึน้ผ่านสื่อต่าง ๆ            

ทําให้ความคิดของผู้ คนท่ีมีต่อเพศทางเลือกหรือเพศหลากหลายมีความเปิดกว้างและให้การยอมรับ                     

มากกวา่เดิม การสกัการบชูาของกลุม่ชายรักชายกบัเทพเจ้าตา่ง ๆ นัน้ก็นา่จะยงัคงมีตอ่ไปเร่ือย ๆ เพราะบริบท           

ทางศาสนาเองและบริบททางสังคมเองมีส่วนเอือ้ให้กลุ่มคนเหล่านีส้ามารถเลือกทางปฏิบัติของตัวเอง                 

ได้อย่างอิสระ อีกนยัหนึ่งก็อาจบอกได้ว่าความเช่ือในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูในสงัคมไทยนัน้มนัผกูพนัอยู่กับ         

คติชนของคนไทยในหลาย ๆ เร่ืองตัง้แตเ่กิดจนถึงตายเลยก็ว่าได้ เพราะว่าเป็นประเพณีหรือความเช่ือท่ีฝากฝัง

คนในสงัคมมาตัง้แตส่มยัโบราณ แทบจะแยกไม่ออกจากพิธีกรรมพทุธ ทําให้ผู้คนมีความเคยชินกบัการปฏิบตัิ

แบบนี ้ผู้ วิจัยคิดว่าคติความเช่ือเหล่านีอ้าจขยายและกลายมาเป็นลทัธิของกลุ่มเพศท่ี 3 ในประเทศไทย                   

เลยก็อาจจะเป็นได้เพราะด้วยจํานวนและความมีจิตศรัทธาต่อการสักการบูชาท่ีมีมาก แต่ท่ีสามารถ            

ระบไุด้แน่ชัดคือว่าผู้ ท่ีไปร่วมงานนวราตรีของวดัแขกสีลมต่างพดูเป็นเสียงเดียวกนัว่า ผู้ ท่ีไปร่วมงานมีจํานวน             

ของกลุม่ชายรักชายนัน้มีมากเกินกวา่ท่ีผู้วิจยัคาดไว้ 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

อ่านสังคมพม่าสมัยอาณานิคมผ่าน “พม่ารําลกึ” ของ จอร์จ ออร์เวลล์ 

 

จรินทร์ทิพย์ สายมงคลเพชร 

 

 หากกลา่วถึงประเทศพมา่ในขณะนี ้หลายทา่นยอ่มนกึถึงปัญหาเร่ืองชนกลุม่น้อยท่ีเกิดขึน้ในประเทศ

พมา่กนั โดยเฉพาะอยา่งยิ่งของประเด็นขา่วลา่สดุท่ีเกิดขึน้ คือ ปัญหาการอพยพของชาวโรฮิงญา (Rohingya) 

เน่ืองจากการอพยพของชาวโรฮิงญาได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืน้ท่ีต่าง ๆ ในหลายประเทศ ทัง้ภายในและ

ภายนอกภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ จึงทําให้หลายประเทศให้ความสนใจปัญหาดงักล่าวเป็นอย่างยิ่ง                

ซึ่งถ้าหากลองพิจารณาย้อนกลบัไปดูท่ีมาของปัญหาชนกลุม่น้อยของประเทศพม่าในปัจจุบนันัน้ เราจะทราบ 

ได้ว่าเหตุปัจจัยสําคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึน้ ล้วนเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงบริบทท่ีเกิดขึน้                    

ในประวตัิศาสตร์ของประเทศพม่าทัง้สิน้ โดยการเปลี่ยนแปลงครัง้สําคญัของประเทศพม่าท่ีก่อให้เกิดปัญหา       

ชนกลุม่น้อยขึน้ในปัจจบุนั คือการเข้ามาของประเทศองักฤษในยคุการลา่อาณานิคมในศตวรรษท่ี 19 

 การเข้ามาของเจ้าอาณานิคมอังกฤษนัน้ ทําให้ประเทศพม่าท่ีซึ่งเคยเป็นดินแดนเจริญรุ่งเรือง                    

ยิ่งใหญ่ โดยในปี 1855 อังกฤษได้ผนวกพม่าตอนบนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอินเดีย และต่อมาในปี 1886          

องักฤษก็ได้เนรเทศพระเจ้าธีบอและราชวงศ์ไปอยู่อินเดีย และองักฤษก็ไม่ได้ตัง้ใครขึน้เป็นกษัตริย์พม่าอีกเลย 

เหตกุารณ์นีจ้ึงถือเป็นการปิดฉากลงของราชวงศ์พมา่ท่ีมีมาอยา่งยาวนานโดยเงือ้มมือขององักฤษ การลม่สลาย

ลงของระบบกษัตริย์นํามาซึง่ความเปลีย่นแปลงทัง้ทางการเมือง การปกครอง และโครงสร้างทางสงัคมพมา่ครัง้

ยิ่งใหญ่ องักฤษได้ปกครองพม่าในฐานะเป็นดินแดนหนึ่งของอินเดีย โดยตัง้แต่ ค.ศ. 1855 เป็นต้นมา องักฤษ

พยายามดําเนินนโยบายแบ่งแยกและปกครองด้วยการพยายามแยกชาวเขาออกจากชาวพม่า 0

1 อีกทัง้รัฐบาล

อังกฤษพยายามแยกหมู่ชนเชือ้ชาติออกจากกัน ด้วยการไม่ฝึกหัดทหารให้แก่พวกไทยใหญ่และพม่า            

และให้สิทธิพิเศษแต่เฉพาะพวก ชิน คะฉ่ิน และกะเหร่ียง 1

2 นอกจากนีย้ังมีชนเชือ้ชาติอ่ืนท่ีเข้ามามีบทบาท           

ทางสงัคมในประเทศพม่าอย่างชาวอินเดีย เน่ืองจากอินเดียและองักฤษมีความสมัพนัธ์ กนัมานานตัง้แต่สมยั

บริ ษัทการค้าของอังกฤษได้มาตัง้ ท่ี อินเดีย  ขณะเดียวกันชาวอินเดียไ ด้รบอยู่ ในกองทัพอังกฤษ                        

                                                           
 1 หมอ่งทินออ่ง แปลโดย เพ็ชรี สมิุตร, ประวตัิศาสตร์พมา่, พิมพ์ครัง้ที่ 5 ( กรุงเทพฯ : มลูนิธิโครงการตําราสงัคมศาสตร์

และมนษุยศาสตร์, 2557), หน้า 276.  

 2 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 277. 
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อา่นสงัคมพมา่สมยัอาณานิคมผา่น “พมา่รําลกึ” ของ จอร์จ ออร์เวลล์ 

 โดยในสงครามพมา่กบัองักฤษหรือในการรบต่อต้านกองโจรพม่า จะมีนายทหารอินเดียร่วมรบอยู่เคียงข้างกบั

อังกฤษในกองทัพเหล่านัน้เสมอ ว่ากันว่า ชาวอังกฤษหยามชาวพม่าโดยการประกาศให้พม่าทัง้ประเทศ              

ท่ียึด มาได้นัน้เป็นเพียงมณฑลหนึ่งของจักรวรรดิอินเดีย โดยการกระทําเช่นนีอ้ังกฤษเช่ือว่าพม่าจะเสีย

เอกลกัษณ์ของเชือ้ชาติตนเอง โดยการปล่อยให้ชาวอินเดียเดินทางเข้ามาอยู่ในพม่ามาก ๆ แต่ปรากฏว่า         

การกระทําเช่นนีย้ิ่งทําให้ชาวพม่าต้องรวมกันลุกขึน้มาต่อสู้และก่อกบฏ อังกฤษจึงต้องทําการปราบปราม        

อย่างต่อเน่ืองการเข้ามาขององักฤษในพม่าจึงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายขึน้ต่อสงัคมพม่า 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเปลีย่นแปลงท่ีเป็นผลมาจากการออกนโยบายการปกครองหรือกฎหมายบงัคบัใช้ต่าง ๆ              

เพ่ือควบคมุคนพืน้เมือง อาทิ มีการสง่เสริมการเรียนภาษาองักฤษ อีกทัง้ องักฤษได้นําระบบเทศบาลเข้ามาใช้

ตามเมืองใหญ่ ๆ เพ่ือยกระดับการเก็บภาษีให้สงูขึน้ เป็นต้น ยุคสมัยอาณานิคมจึงเต็มไปด้วยบรรยากาศ            

การเปลีย่นแปลงทัง้ทางด้านสงัคม เศรษฐกิจ และการเมือง    

 ภาพบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพม่าในช่วงภายใต้สมัยการปกครองของอังกฤษนัน้          

เราอาจสามารถพบเห็นได้ทัว่ไปจากหนงัสือประวตัิศาสตร์พม่า สถาปัตยกรรมหรือสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือน

ต่าง ๆ ท่ียังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ท่ีซึ่งได้กลายมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว แต่ขณะเดียวกันก็เป็นพืน้ท่ี       

ย้อนเวลาให้หวนนึกถึงภาพบรรยากาศในอดีตของชนรุ่นหลงั ท่ีซึ่งครัง้หนึ่งเคยตกอยู่ภายใต้การปกครอง              

ของอังกฤษ นอกจากนีแ้ล้ว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งท่ีสามารถสะท้อนบรรยากาศสังคมพม่าในช่วงเวลาดังกล่าว                

ได้เป็นอย่างดี คือ วรรณกรรม โดย Joan Rockwell ได้กลา่วไว้ในหนงัสือ Fact and Fiction ถึงความสมัพนัธ์

ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมว่า วรรณกรรมสามารถใช้เป็นเคร่ืองมือในการสืบสาวสังคม วรรณกรรม              

เป็นผลผลิตทางสงัคมมากกว่าจะเป็นเพียงการใช้จินตนาการเพ้อฝันเป็นส่วนตัว วรรณกรรมไม่เป็นเพียง             

เคร่ืองแสดงความจริงทางสงัคม แตเ่ป็นสว่นสาํคญัของการกําหนดความเป็นไปของสงัคม และขณะเดียวกนัก็มี

ความสําคญัในการเปลี่ยนแปลงสงัคมด้วย วรรณกรรมจะแสดงให้เห็นบรรทดัฐานทางสงัคมในด้านกฎหมาย 

ศาสนา ข้อปฏิบัติทางการเมือง แบบแผนของชีวิต ค่านิยม และวิถีชีวิตของบุคคล 2

3 ดังนัน้แล้ววรรณกรรม            

เป็นภาพสะท้อนสังคม ซึ่งการสะท้อนสังคมของวรรณกรรมมิใช่เป็นการสะท้อนอย่างบันทึกเหตุการณ์           

ทางเอกสารประวตัิศาสตร์ แต่วรรณกรรมจะเป็นภาพสะท้อนประสบการณ์ของผู้ เขียนและเหตกุารณ์สว่นหนึ่ง

ของสงัคม วรรณกรรมจึงมีความเป็นจริงทางสงัคมสอดแทรกอยู ่

 หากท่านผู้ อ่านมีความสนใจในประเทศพม่าโดยเฉพาะช่วงสมัยแรกเร่ิมท่ีพม่าได้ตกอยู่ภายใต้       

การปกครองขององักฤษ ข้าพเจ้าขอแนะนําวรรณกรรมสะท้อนสงัคมพม่าช่วงทศวรรษ 1920 ท่ีจะทําให้ผู้อ่าน

สามารถมองเห็นภาพสงัคมพม่าได้เป็นอย่างดี โดยนวนิยายเร่ือง Burmese Days แต่งโดย จอร์จ ออร์เวลล์     

                                                           
 3 มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์, เอกสารการสอนชดุวรรณคดีไทย, (นนทบุรี : สํานักพิมพ์

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2554), หน้า 12-15. 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ชาวองักฤษและเป็นผู้แต่งหนงัสือ 1984 และ Animal Farm ซึ่งถือได้ว่าเป็นผลงานเขียนท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก          

ของเขา โดย Burmese Days เป็นนวนิยายเล่มแรกของจอร์จ ออร์เวลล์ ท่ีเขียนจากประสบการณ์ของเขา        

ในระหว่างช่วงท่ีทํางานเป็นเจ้าหน้าท่ีตํารวจอยู่ในพม่า 5 ปี (ค.ศ. 1922-1927) ขณะท่ีในโลกภาษาไทย 

Burmese Days ได้ถกูใช้ช่ือว่า พม่ารําลึก 3

4 และถกูแปลโดย บญัชา สวุรรณานนท์ ผู้ เคยมีผลงานแปลอย่าง 

Animal Farm มาก่อน 

 

George Orwell 

 Burmese Days ตีพิมพ์ครัง้แรกเมื่อวนัท่ี 1 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยสาํนกัหนงัสอืไต้ฝุ่ น นวนิยายแปล

เร่ืองนีเ้ป็นหนังสือท่ีผู้ ศึกษาหรือสนใจเก่ียวกับพม่าควรหามาอ่านอย่างยิ่ง เน่ืองจากเป็นหนังสือท่ีสะท้อน             

ความเป็นอยู่  บรรยากาศทางสังคมและการเมืองของพม่าในยุคสมัยแรกเร่ิมอาณานิคม นอกจากนี ้                   

นวนิยายแปลเล่มนี ้ผู้ แปลได้ใช้ภาษาท่ีง่ายต่อการอ่าน อีกทัง้ยงัแทรกข้อมูลเพ่ิมเติมในการขยายคําเฉพาะ          

ต่าง ๆ ท่ียากต่อการเข้าใจ หรือคําเฉพาะท่ีชาวพม่านิยมใช้กนัในชีวิตประจําวนั อาทิ  ตะขิ่น ท่ีแปลว่า (เจ้า)   

นาย โบ-กะเดาะ แปลว่า เมียนายฝร่ัง และ ปักกา ซาอิบ แปลว่า นายใหญ่ สุภาพบุรุษขนานแท้ เป็นคํา               

ท่ีชาวพืน้เมืองใช้เรียกนายผิวขาว เป็นต้น คําเหลา่นีล้้วนเป็นคําตา่งวฒันธรรม แต่ผู้แปลสามารถเรียบเรียงได้ดี 

อีกทัง้ในขณะท่ีอา่นยงัได้บรรยากาศและมองเห็นภาพสงัคมพมา่ได้เป็นอยา่งดี จึงทําให้ พม่ารําลกึ เป็นหนงัสือ

ท่ีอา่นง่าย สนกุ และให้ภาพบรรยากาศท่ีชดัเจนในมโนทศัน์ของผู้อา่น 

 เนือ้เร่ืองโดยยอ่กลา่วถึงมีผู้มีอํานาจทางการเมือง 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายเจ้าอาณานิคมชาวองักฤษท่ีเข้ามา

อยู่อาศยัและเป็นเสมือนผู้มีอํานาจควบคุมกฎระเบียบในดินแดนแห่งนี ้ขณะท่ีอีกฝ่ายคือชาวพืน้เมืองพม่า            

ซึง่มีอํานาจและเป็นผู้ นําท้องถ่ิน โดยฉากของเร่ืองคือ เมืองเจ้าก์ตะดา ท่ีตัง้อยูต่อนเหนือของพมา่ เร่ืองได้ดําเนิน

จากแผนการอันชั่วร้ายของผู้ นําท้องถ่ินอย่างอูโพจีง ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็นผู้ พิพากษาศาลแขวงแห่งเมือง            

                                                           
 4 จอร์จ ออร์เวลล์, พมา่รําลกึ, แปลโดย บญัชา สวุรรณานนท์ (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2558). 
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อา่นสงัคมพมา่สมยัอาณานิคมผา่น “พมา่รําลกึ” ของ จอร์จ ออร์เวลล์ 

 เจ้าก์ตะดา แผนการของอโูพจีงคือ การปลกุป่ันให้เกิดความวุน่วายตอ่องักฤษ การยยุงให้คนพืน้เมืองก่อกบฏขึน้

โดยอาศยัประเด็นชาตินิยม และจะโยนความผิดไปให้ชายผู้หนึ่งซึ่งเป็นหมอชาวอินเดียนามว่า “หมอวีรสวามี” 

โดยอูโพจีงเห็นว่าหมอเป็นเสีย้นหนามเส้นทางอํานาจของเขา ดังนัน้เขาจึงพยายามชักจูงชาวอังกฤษว่า           

หมอไมจ่งรักภกัดีตอ่องักฤษและจะทําการต่อต้านเจ้าอาณานิคม ซึ่งถือเป็นสิ่งเลวร้ายเสียยิ่งกว่าการรับสินบน

เสียอีกในยคุสมยัอาณานิคม แต่อปุสรรคของแผนการอูโพจีงคือ เพ่ือนสนิทของหมอวีรสวามีช่ือ จอห์น ฟลอร่ี  

ชาวอังกฤษผู้ ท่ีหลงรักความเป็นตะวันออกในพม่า และต่อต้านความเป็นตัวเอง ตลอดจนความเป็น                

เจ้าอาณานิคม ขณะท่ีตัวหมอวีรสวามี เป็นผู้ ท่ีเคารพและเทิดทูลเจ้าอาณานิคมยิ่งกว่าสิ่งอ่ืนใด เขายังมี              

ความเช่ือวา่สิง่ท่ีอาณานิคมมอบให้คือ สิง่ท่ีล้วนประเสริฐทัง้สิน้   

ทัง้นีส้ว่นสาํคญัของเนือ้เร่ืองได้ให้ความสาํคญักบัสโมสรคนผิวขาวประจําเมืองเจ้าก์ตะดา แม้ในเร่ือง

จะกลา่วถึงสโมสรในฐานะท่ีพกัผ่อนหย่อนใจของชาวองักฤษ ท่ีไม่มีอะไรไปมากกว่าสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ          

ในการกิน ดื่ม เล่นไพ่บริดจ์ และตีเทนนิส ซึ่งสิ่งเหล่านีล้้วนถือได้ว่าเป็นความซํา้ซากของกิจกรรมอนัน่าเบ่ือ         

ในหมู่คนองักฤษ แต่พืน้ท่ีสโมสรชาวองักฤษกลบัมีความสําคญัต่อคนพืน้เมืองเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกับ           

อโูพจีง เพราะการได้เข้าเป็นสมาชิกสโมสรนอกจากถือว่าเป็นเกียรติอนัสงูสดุแล้ว การได้เป็นสมาชิกสโมสร     

ยอ่มสง่ผลให้มีอํานาจเหนือคนพืน้เมืองอ่ืน ๆ เมื่อมีคําสัง่จากผู้บงัคบับญัชาให้คดัเลอืกคนพืน้เมืองเพียงหนึ่งคน

เข้ามาเป็นสมาชิกของสโมสร อูโพจีงจึงยอมทําทุกอย่างเพ่ือให้ตนเองได้รับเลือกเป็นสมาชิก ขณะท่ี              

หมอวีรสวามีคือคูแ่ขง่คนสาํคญั  อโูพจีงจึงต้องวางแผนเพ่ือทําลายหมอ แต่เมื่อหมอวีรสวามีทราบถึงแผนการ

ของอูโพจีง สิ่งเดียวท่ีจะทําให้หมอรอดพ้นจากความเดือดร้อนครัง้นีค้ือ การได้เข้าไปเป็นสมาชิกสโมสร        

ชาวอังกฤษเช่นกัน โดยมีฟลอร่ีเพ่ือนรักชาวอังกฤษคอยให้ความช่วยเหลือ แต่ฟลอร่ีเองก็ต้องได้รับ                    

ความเดือดร้อนจากการพยายามช่วยเหลือหมอวีรสวามีเพ่ือนรักอยู่ตลอดเวลา เน่ืองจากเพ่ือนชาวองักฤษ           

ในสโมสรต่างปฏิเสธคนพืน้เมืองทุกคนในการเข้าเป็นสมาชิกด้วยความรังเกียจ เหยียดหยาม ต่อชนชัน้และ         

เชือ้ชาติของชาวพืน้เมือง ฟลอร่ีท่ีเข้าข้างหมอวีรสวามีจึงถกูเพ่ือนชาวองักฤษต่อต้านและแสดงความไม่พอใจ

เป็นบางครัง้ เร่ืองราวจึงดําเนินไปด้วยการแย่งชิงอํานาจทัง้จากคนพืน้เมืองด้วยกันเอง และคนพืน้เมืองกับ           

เจ้าอาณานิคม 
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เจดีย์ : กุศลและผลบุญคือกองทุนของชีวิตในภพหน้าตามความเช่ือของชาวพุทธพม่า 

 

 ในเนือ้เร่ืองมกัจะกลา่วถึงเจดีย์บ่อยครัง้และในการบรรยายถึงทิวทศัน์ของพม่า ในหนงัสือพม่ารําลกึ

ผู้ เขียนจะกลา่วถึงเจดีย์อยู่บ่อยครัง้  อนัเป็นภาพสะท้อนสงัคมพม่าท่ีเป็นสงัคมพทุธ ประกอบกบัการลม่สลาย

ของสถาบันกษัตริย์พม่าส่งผลให้ชาวพม่าตกอยู่ในภาวะไร้ท่ีพึ่งทางจิตใจ การคงเหลือเพียงสถาบนัศาสนา           

ซึง่มีทําหน้าท่ีสัง่สอน อบรม และผลิตมอบความเช่ือต่าง ๆ มายงัชาวพม่านัน้ ได้กลายเป็นสถาบนัท่ียึดเหน่ียว

จิตใจพม่าแทนสถาบันกษัตริย์ ความเช่ือตามหลักศาสนาพุทธจึงเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อชาวพม่าอย่างยิ่ง                

พทุธศาสนาถกูปรับให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิต โดยหลกัสาํคญัท่ีชาวพทุธพม่าต้องยึดถือปฏิบตัิ คือ การสร้างกุศล 

ซึ่งชาวพม่าจะเช่ือว่ากุศลคือกองทนุเพ่ือสร้างความสขุและความสําเร็จ ความเช่ือเช่นนีน้บัว่ามีสว่นอย่างมาก 

ต่อการเข้าพึ่งศาสนาของชาวพม่า 4

5 เราจึงมกัพบเห็นชาวพม่าทุกเพศทกุวยัให้ความสนใจในการร่วมกิจกรรม 

ทางศาสนา บริจาคทรัพย์บํารุงศาสนา สร้างเจดีย์ เป็นต้น ดังนัน้เจดีย์จึงเป็นสิ่งท่ีสร้างความสามัคคีของ         

ชาวพทุธพม่าได้เป็นอย่างดี ประชาชนอาจมีความไม่ลงรอยกนัได้หลายเร่ือง แต่เมื่อใดท่ีมีการสร้างเจดีย์ใหม ่

หรือซอ่มแซมเจดีย์เก่า รวมถึงจดังานเทศกาล ความแตกแยกดงักลา่วมลายไปสิน้ ทกุคนจะเข้ามาช่วยเหลือกนั           

ไมว่า่รวยหรือจน ไมว่า่จะเป็นเงินทอง ข้าวของ หรือแรงงาน เพ่ือการกระทําท่ีเป็นกศุล5

6  

                                                           
 5 วิรัช นิยมธรรม และอรุนชุ นิยมธรรม, เรียนรู้สงัคมและวฒันธรรมพม่า, พิมพ์ครัง้ที่ 1 (พิษณุโลก: ตระกูลไทย, 2551), 

หน้า 108. 

 6 ข่ิน เมีย้ว ชิด, หลากรสเร่ืองเมืองพม่า, แปลโดย หอม คลายานนท์, (กรุงเทพฯ: ศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร, 2546), 

หน้า 58. 
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 นอกจากนี ้ผลบญุจากการสร้างกศุลยงัเป็นเสมือนกองทนุของชีวิตในโลกหลงัความตาย ท่ีจะช่วยนําพา

ดวงวิญญาณไปในภพภมูิท่ีดีกวา่อยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั ดงัเห็นได้จาก ขิ่น เมีย้ว ชิด ผู้ เขียนหนงัสอื หลากรส

เร่ืองเมืองพม่า ได้กลา่วถึงการทําความดีเพ่ือสร้างกศุล ท่ีสะท้อนความเช่ือชาวพทุธพมา่ได้เป็นอยา่งดี 

ในขณะที่ข้าพเจ้าได้ช่วยคุณตากวาดลานรอบเจดีย์นัน้ ข้าพเจ้าเข้าใจอยู่เสมอว่าเป็นการ

กระทําความดี ซ่ึงจะเป็นการช่วยนําพาให้ได้เกิดมาในภพภูมิที่สูงข้ึน ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการ

เกิดใหม่นัน้ข้ึนอยู่กบัการกระทําของเราในปัจจุบนั ที่จะส่งผลให้เราไปถือกําเนิดภพภูมิใหม่ 

และทําใหข้้าพเจ้ามีความหวงัข้ึนมา สมมติุว่าชาตินีข้้าพเจ้าเกิดมาหนา้ตาไม่มีอะไรโดดเด่นก็

ไม่ตอ้งเสียใจ เกิดชาติหนา้เราอาจมีรูปงามราวรูปป้ันได ้ถา้ข้าพเจ้าทําบญุต่าง ๆ อาทิ กวาด

ลานรอบ ๆ องค์เจดีย์เป็นตน้6

7 

 จากข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นวา่แรงจงูใจของการสร้างกศุลคือการมีชีวิตในภพภมูิหน้าท่ีดีกว่าเดิม 

ความเช่ือเช่นนีทํ้าให้ชาวพม่าจํานวนมากท่ีตกอยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากของสภาพบ้านเมืองในยุคต่าง ๆ      

ผ่านพ้นมาได้ ด้วยความหวงัท่ีว่าเราจะมีชีวิตภพภมูิหน้าท่ีดีกว่านี ้หากแต่ต้องทําความดีเพ่ือสร้างกุศลไว้เป็น

กองทนุชีวิตในภพภมูิต่อ ๆ ไป ดงัเช่น ตวัละครอโูพจีงเป็นผู้กระทําความชัว่ร้าย ทจุริตมาตลอดชีวิต แต่อโูพจีง                

ยงัมีเป้าหมายวา่ตนจะต้องสร้างองค์เจดย์ีในบัน่ปลายชีวิต เพ่ือหกัล้างกบักรรมชัว่ท่ีตนสร้างมาและเพ่ือเป็นการ

เตรียมตวัไปโลกหน้า แต่ในท้ายท่ีสดุของชีวิตหลงัจากอูโพจีงได้ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีต้องการทางโลก ก็มีอนัต้อง 

จากโลกไปทัง้ท่ีแม้แต่อิฐสกัก้อนก็ยังไม่เคยทําไปวางเรียงเพ่ือร่วมบุญสร้างเจดีย์ ทําให้มะข่ินผู้ เป็นภรรยา          

ต้องทกุข์ใจอยา่งมาก ดงัเห็นได้จากบางตอนของเนือ้เร่ืองวา่ 

มะข่ินหวัใจพงัสลายทีเ่กิดพลาดพลัง้เช่นนี ้แม้ว่าตวันางจะสร้างเจดีย์ แต่ก็ย่อมไม่เป็นผลต่อ

อูโพจีง เพราะบคุคลย่อมจะได้รับผลจากคุณความดีก็แต่เฉพาะจากการกระทําของตนเอง

เท่านัน้ มะข่ินทกุข์ทรมานใจย่ิงนกัเมื่อคิดว่าบดันีวิ้ญญาณอูโพจีงไปอยู่ทีใ่ด ป่านนีจ้ะตกนรก

อยู่ขุมไหนก็ไม่รู้ได้ นรกที่ต้องโดนทรมานด้วยไฟ นรกมืด นรกที่มีงู หรือมีปีศาจร้าย หรือ

แม้ว่าอูโพจีงจะพ้นนรกมาแล้ว ก็ยงัต้องเผชิญกบัส่ิงที่เขากลวัอย่างย่ิงอีกประการ คือต้อง

กลบัชาติมาเกิดเป็นหนูหรือกบ บางทีขณะนีอ้าจโดนงูเขมือบอยู่ก็ได7้

8  

ดงันัน้การสร้างกุศลในชาวพทุธพม่าจึงมีความสมัพนัธ์กับความหวงัว่าจะมีชีวิตท่ีดีกว่าเดิม เน่ืองจาก

สภาพสงัคมพมา่เต็มไปด้วยความขดัแย้งมาโดยตลอด ในหลายครัง้ท่ีความเช่ือเร่ืองการจะหลดุพ้นจากทางโลก

ไปในดินแดนท่ีดีกวา่ตามหลกัศาสนาพทุธนัน้ มกัถกูตีความใหมแ่ละเช่ือมโยงเข้ากบัการเมือง ใช้หลกัความเช่ือ

                                                           
 7 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 54. 

 8 จอร์จ ออร์เวลล์, พมา่รําลกึ, แปลโดย บญัชา สวุรรณานนท์, หน้า 452. 
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ตามศาสนาท่ีมีอยู่ในชาวพม่าทกุคนมาปลกุป่ันให้เกิดการต่อต้าน ลกุฮือขึน้หลายต่อหลายครัง้ และคนทัว่ไป   

มกัรู้จกัในนามกบฏผีบญุ โดยในเนือ้เร่ืองมีการกลา่วถึงกบฏผีบญุท่ีปลกุป่ันโดยอโูพจีงและถกูใช้เป็นเคร่ืองมือ

ทางการเมืองในการใส่ร้ายหมอวีรสวามี แม้จะไม่ได้ลงไปในรายละเอียดท่ีลึก แต่ก็ถือได้ว่าสะท้อนความคิด

ความเช่ือของคนพมา่ได้เป็นอยา่งดี 

สถานภาพสตรีในพม่าช่วงทศวรรษ 1920 : มะขิ่น มะหละเหม่ และอิลิซาเบ็ธ 

 

 วรรณกรรมได้สะท้อนคา่นิยม แนวความคิด และสถานภาพสตรีในอาณานิคมพมา่ช่วงทศวรรษ 1920 

ผ่านตวัแทนของผู้หญิง 3 คน ได้แก่ อิลิซาเบ็ธ เป็นตวัแทนหญิงสาวตะวนัตก ขณะท่ีมะขิ่นและมะหละเหม ่      

เป็นตัวแทนหญิงสาวของสังคมพม่า โดยบทบาทสตรีในสังคมพม่านัน้ แม้ในช่วงต้นทศวรรษ 1920               

หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 1 การเคลื่อนไหวของพวกชาตินิยมเร่ิมดําเนินการมากขึน้ สตรีได้เข้าร่วมในการ

เคลือ่นไหวอยา่งเสรี แนวความคิดท่ีให้สตรีมีสว่นร่วมในสนามการเมือง ถกูนําลงตีพิมพ์เผยแพร่อยา่งกว้างขวาง

ในหนงัสือพิมพ์รายวนัและวารสารต่าง ๆ ในสมยันัน้วารสารรายเดือนชัน้นํามีอยู่สองฉบบั คือ เดอะ ซนั และ            

เดอะดากอง 8

9 รวมไปถึงโอกาสทางการศึกษาในสมยัอาณานิคม ท่ีส่งเด็กผู้หญิงไปโรงเรียนเพ่ือรับการศึกษา

แบบแผนใหม่ แต่ส่วนหนึ่งท่ีเด็กผู้หญิงได้เรียนหนังสือเป็นไปเพ่ือเตรียมตัวไปเป็นภรรยาและเป็นมารดา                

ถือเป็นการขดัเกลาขัน้สดุท้ายเพ่ือเป็นผู้ ท่ีมีศกัยภาพในการไขว่คว้าหาสามี 9 10 ดงันัน้แล้วสถานภาพสตรีพม่า          

จึงยังผูกกับการสมรสเพ่ือเป็นภรรยาและมารดาท่ีดี นอกจากนีแ้ล้วนิยามการเป็นภรรยาท่ีดี ยังหมายถึง                    

การไม่ออกไปทํางานนอกบ้านเพราะถือเป็นการทําลายภาพลักษณ์ของสามี ถึงแม้ว่าการออกไปทํางาน            

นอกบ้านจะมีเหตุผลดีเยี่ยม เช่น ต้องช่วยหาเลีย้งมารดาหม้าย แต่เหตุผลดังกล่าวก็จะไม่เป็นท่ียอมรับ               

เพราะมันเป็นเร่ืองของการทําตัวเป็นคนหัวสูงของ “คนชนชัน้กลาง” และยังถือว่าเป็นเร่ืองท่ีทําให้ได้รับ           

                                                           
 9 ข่ิน เมีย้ว ชิด, หลากรสเร่ืองเมืองพมา่, แปลโดย หอม คลายานนท์, หน้า 219. 

 10 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 221. 
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อา่นสงัคมพมา่สมยัอาณานิคมผา่น “พมา่รําลกึ” ของ จอร์จ ออร์เวลล์ 

 ความอบัอายท่ี “ต้องอาศยัรายได้สตรี”11 การเป็นภรรยาท่ีดีจึงหมายถึงการอยูก่บัเหย้าเฝ้าแต่เรือน ทํางานบ้าน 

ดแูลปรนนิบตัิสามีอยา่ได้ขาดตกบกพร่อง ซึง่ลกัษณะสตรีพมา่เช่นนีส้ะท้อนอยูใ่นตวัละครมะขิ่น 

 มะขิ่น ภรรยาของอูโพจีงผู้ มีอํานาจท้องถ่ิน โดยในเนือ้เร่ือง มะข่ินจะไม่มีบทบาทใดไปมากกว่า        

การเตรียมอาหาร เย็บผ้า ดแูลบ้าน และเป็นผู้ รับฟังแผนการต่าง ๆ ของอโูพจีง ซํา้ร้ายไปกว่านัน้อโูพจีงยงัมกั   

พดูกบัภรรยาของตนอยูบ่อ่ย ๆ อนัเป็นการแสดงถึงสถานภาพสตรีพมา่ยงัอยูภ่ายใต้สงัคมชายเป็นใหญ่อยา่งยิ่ง 

เช่น “พดูเพ้อเจ้อไม่เข้าเร่ือง! เธอตัง้ใจทํากบัข้าวกบัปลาและเย็บผ้าไปให้ดี ๆ เถอะ ปลอ่ยงานราชการให้คนท่ี

เข้าใจ(ตวัอูโพจีง)เขาทําไป”12 หรือ “ชาตินีฉ้ันคงไม่มีปัญญาสัง่สอนให้เธอฉลาดขึน้มาได้เลยข่ิน ข่ินเอ้ย!” 1 2

13       

แม้คําพูดเหล่านีจ้ะเต็มไปด้วยความรุนแรงและการดูถูก แต่มะขิ่นไม่เคยแสดงความโกรธหรือปริปากเถียง            

อโูพจีงกลบัสกัครัง้ นัน่เป็นเพราะสถานภาพสตรีสมยันัน้อิงอยู่กบัการเป็นภรรยาท่ีดีตามค่านิยมในสงัคมพม่า 

ขณะท่ีมะหละเหมอี่กหนึง่ตวัละครท่ีสะท้อนรูปแบบสตรีพมา่แตกตา่งไปจากมะขิ่น 

 มะหละเหม่ ภรรยาของนายฝร่ัง โดยจอห์น ฟลอร่ีเป็นผู้ ซือ้มะหละเหม่มาจากพ่อแม่ของเธอ 

สถานภาพของเธอนัน้ไม่ต่างจากนางบําเรอ ขณะท่ีเพ่ือนชาวองักฤษต่างรับรู้เร่ืองของมะหละเหม่ในฐานะ         

เมียเก็บของฟลอร่ี เน่ืองจากเธอไม่ได้แต่งงานกบัฟลอร่ีอย่างถกูต้องตามประเพณี มะหละเหม่นัน้มีอายเุพียง

ยี่สบิสอง เธอจะเรียกฟลอร่ีว่านายเสมอและพยายามเอาใจฟลอร่ีเพ่ือแลกกบัเงินหรือสิ่งของ เช่น สร้อย แหวน 

กําไร และโลงจีสวย ๆ (ผ้าโสร่ง) เป็นต้น ซึง่ฟลอร่ีก็เข้าใจในจุดนีด้ีและเคยกลา่วกบัมะหละเหม่ว่า “เธอชอบฉนั

เพราะฉนัเป็นคนผิวขาวแล้วก็มีเงิน” ตัง้แต่มะหละเหม่ถกูซือ้มาอยู่ท่ีเจ้าก์ตะดาเธอนัน้ก็มีเพียงฟลอร่ีเป็นท่ีพึ่ง 

แต่ฝันร้ายก็มาถึงเมื่อฟลอร่ีนัน้ไม่ต้องการให้มะหละเหม่อยู่กับเขาอีกต่อไปและออกปากไล่มะหละเหม่                 

กลบัไปยงับ้านเกิดของเธอ นัน่ทําให้มะหละเหม่รู้สึกสญูสิน้ทุกอย่าง แม้ว่าฟลอร่ีจะมอบเงินให้มะหละเหม่

จํานวนหนึ่งแต่นั่นไม่ได้ทําให้มะหละเหม่ดีใจและยอมจากเขาไปแต่โดยดี มะหละเหม่ได้แต่กรีดร้องและ         

ขึน้เสยีงกบัฟลอร่ีวา่  

 จะให้ฉนักลบัไปได้ยงัไง ไปให้ไอ้พวกชาวบ้านที่ฉนัดูแคลนมันมาชี้หน้าด่าเอาได้เรอะ?             

ฉนัซ่ึงเคยเป็นโบ-กะเดาะ เป็นเมียนายฝรั่ง จะให้กลบัไปบ้านพ่อ ไปนัง่ฝัดข้าวกบัพวกอีแก่  

อีพวกน่าชังจนหาผวัไม่ได้ง ั้นเรอะ! จะให้เอาหน้าไปไว้ไหน จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกัน!            

ฉนัเป็นเมียนายมาสองปี นายรกัฉนั เลีย้งดูฉนั แลว้จู่ ๆ นายก็ไล่ฉนัไปเหมือนหมูเหมือนหมา

โดยไม่บอกไม่กล่าว ไม่มีเหตผุลอะไรเลย ........ ฉนัหมดส้ินแล้ว หมดส้ิน! ผูช้ายหนา้ไหนจะ

                                                           
 11 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 224. 

 12 จอร์จ ออร์เวลล์, พมา่รําลกึ, แปลโดย บญัชา สวุรรณานนท์, หน้า 24. 

 13 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 224. 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

มาแต่งงานกบัฉนัหลงัจากที่ฉนัอยู่กินกบันายมาตัง้สองปีแล้ว? นายพรากความเป็นสาวไป

จากฉนั แลว้นีฉ่นัจะเอาหนา้ไปไวที้ไ่หน!14 

 จากคําพูดของมะหละเหม่ข้างต้น ประกอบกับท่าทางท่ีมะหละเหม่ท่ีทรุดลงไปท่ีพืน้กราบเท้าฟลอร่ี

แล้วร้องไห้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมละทิง้ศกัดิ์ศรีของมะหละเหม ่เทา่ท่ีผู้หญิงคนหนึ่งจะแสดงออกมาได้ 

แม้การกระทําจะแสดงออกถึงความไร้ศักดิ์ศรี น่าอับอาย แต่ก็ยังดีเสียกว่าการอยู่ในสถานะหญิงหม้าย         

ภายใต้ค่านิยมของสังคมพม่า เพราะการตกเป็นหญิงหม้ายถือได้ว่าเป็นสถานะทางสังคมท่ียํ่าแย่พอ ๆ              

กับการเป็นหญิงท่ีไม่ได้แต่งงานกับบุรุษใดเลย แม้นักเขียนชาวต่างชาติจํานวนมากมีความประทับใจ                 

ในสตรีพม่าในสิทธิเสรีภาพท่ีพวกเธอมี สตรีแทนท่ีจะเป็นบุรุษท่ีนั่งอยู่ในร้านค้าในตลาด อย่างไรก็ดี

ความสมัพนัธ์เก่ียวข้องระหว่างบุรุษและสตรีในสงัคม การมีบุตรชายถือว่ามีภาษีดีกว่าบุตรสาว เด็กผู้หญิง             

ต้องรับใช้เด็กผู้ชายทุกสิ่งทกุอย่าง หน้าท่ีของเธอมีให้ทําตัง้แต่เช้าตรู่ เช่น หุงหาอาหาร ซกัล้าง เย็บปักถกัร้อย 

ส่วนเด็กผู้ ชาย เล่น และศึกษาหาความรู้ แม้สตรีพม่าจะมีอิสระเสรี ไม่ต้องปกปิดใบหน้า ไม่ต้องมัดเท้า            

แต่ถ้าหากนําสถานะสตรีมาเทียบเท่ากับบุรุษนัน้ บุรุษก็อยู่ในสถานะท่ีมากกว่าหลายเท่าอย่างแน่นอน 1 4

15             

หน้าท่ีของสตรีท่ีดีนัน้จึงมีเพียงเป็นภรรยาและมารดาท่ีดี ในกรณีของมะหละเหมก่ารถกูฟลอร่ีทอดทิง้จึงไมแ่ปลก

ท่ีเธอจะรู้สกึสญูสิน้ทุกสิ่งทกุอย่าง แม้ว่าจะเป็นสตรีพม่าเหมือนกนั แต่สถานภาพทางสงัคมของเธอท่ีเกิดจาก

การหย่าร้างยังถือว่ายํ่าแย่กว่ามะขิ่นภรรยาของอูโพจีงเสียอีก แม้ครัง้หนึ่งจะเคยเป็นภรรยานายฝร่ัง                       

ท่ีคนพืน้เมืองนบัถือก็ตาม  

 อิลิซาเบ็ธ หญิงสาวชาวอังกฤษหลานสาวของนางแล็กเคอร์สตีน เธอเดินทางข้ามนํา้ข้ามทะเล             

มาหาป้าของเธอเน่ืองจากเธอสญูเสียทัง้พ่อและแม่ เธอต้องทํางานเป็นครูสอนพิเศษเพ่ือหารายได้เลีย้งตนเอง 

เธอเป็นตวัแทนค่านิยมของสตรีจากซีกโลกตะวนัตกได้ดีทีเดียว เร่ิมจากท่ีการสอนพิเศษหารายได้เลีย้งตนเอง  

ถือเป็นฝันร้ายของสตรีสมยันัน้ โดยครัง้แรกท่ีเธอและป้าของเธอได้พบหน้ากนั บทสนทนาการถามไถ่หลานสาว

เป็นสิง่สะท้อนความคิดและคา่นิยมของสตรีองักฤษในทศวรรษ 1920 ได้เป็นอยา่งดี 

 ยีสิ่บสอง! พวกหนุ่ม ๆ จะดีใจสกัแค่ไหนนะตอนที่พวกเราพาหนูไปสโมสรพรุ่งนี ้โถพวกนี้

คงเหงากนัมาก เพราะไม่ได้เห็นคนหนา้ใหม่ ๆ กนับ้างเลย แล้วหนูไปอยู่ปารีสมาสองปีหรือ

จ๊ะ? ป้าไม่เข้าใจว่าพวกผูช้ายทีน่ ัน่มวัไปทําไรกนัอยู่ถึงไดป้ล่อยใหห้นูเป็นโสดมาไดถึ้งนี ่ 

                                                           
 14 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 224. 

 15 ข่ิน เมีย้ว ชิด, หลากรสเร่ืองเมืองพมา่, แปลโดย หอม คลายานนท์, 216. 
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อา่นสงัคมพมา่สมยัอาณานิคมผา่น “พมา่รําลกึ” ของ จอร์จ ออร์เวลล์ 

  หนูไม่ค่อยได้พบผู้ชายสกัเท่าไหร่หรอกค่ะคุณป้า มีแต่พวกคนต่างชาติ เราก็ต้องอยู่กัน

เงียบ ๆ แลว้หนูก็ตอ้งทํางานดว้ย” เธอเสริมดว้ยความรู้สึกว่าเป็นคําสารภาพทีน่่าอาย 

 จ้ะ จ้ะ นางแล็กเคอร์สตีนถอนหายใจ “ทีไ่หน ๆ ก็ไดยิ้นเร่ืองแบบนีท้ัง้วนั หญิงสาวหนา้ตา

ดี ๆ ตอ้งทํางานหาเลีย้งตนเอง แย่เหลือเกิน! ป้าว่าพวกผูช้ายเห็นแก่ตวัมากทีค่รองโสดอยู่ได้

ทั้ง มี ผู้หญิงตั้งมากมายกําลังหาสา มี  จ ริ งไหมจ๊ะ?” อิ ลิซา เ บ็ธไ ม่ตอบคําถามนี ้                

นางแล็กเคอร์สตีนกล่าวต่อพร้อมทอดถอนหายใจ “ป้าแน่ใจว่าถ้าป้ายงัเป็นสาวโสดอยู่ละก็ 

ป้าแต่งงานทนัทีกบัใครก็ได ้ใครก็ไดจ้ริง ๆ นะ!16 

 จากบทสนทนาระหว่างอิลิซาเบ็ธกับนางแล็กเคอร์สตีนแสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นผู้หญิงตะวันตก           

ท่ีดูมีสิทธิในการใช้ชีวิตของพวกเธอได้อิสระเสรีมากกว่าสตรีดินแดนตะวนัออกในหลาย ๆ แห่งรวมถึงพม่า          

แต่พวกเธอก็ยงัตกอยู่ภายใต้บรรทดัฐานทางสงัคม และยงัคงให้ความสําคญักบัการแต่งงาน การมีสถานภาพ

สตรีท่ีดีตามสงัคมของพวกเธอยงัขึน้อยู่กับบุรุษ การแต่งงานเป็นตวัชีว้ดัชะตาชีวิตของสตรีท่ีสําคญัอย่างยิ่ง             

อีกทัง้สตรีท่ีไม่ได้แต่งงานและต้องทํางานหาเลีย้งตัวเองถือเป็นเร่ืองน่าหดหู่ นั่นหมายความว่าอํานาจ             

ทางเศรษฐกิจถือเป็นของผู้ ชาย สตรีจึงไม่มีบทบาททางสงัคมมากนกัในช่วงทศวรรษดังกล่าว การแต่งงาน           

ของอิลิซาเบ็ธจึงถือเป็นเร่ืองสําคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นเร่ืองหน้าตาทางสังคมของสตรี ดังท่ีนางเคอร์สตีน              

กลา่วว่า นางยอมแต่งงานกบัใครก็ได้หากยงัเป็นโสด โดยตลอดเนือ้เร่ืองหลงัจากท่ีอิลิซาเบ็ธมาถึงเจ้าก์ตะดา 

ป้าของเธอได้พยายามทําทกุวิธีทางเพ่ือช่วยให้หลานสาวได้แต่งงาน (กบัใครก็ได้) โดยตวัอิลิซาเบ็ธเองก็มกัจะ

ภาวนาในใจอยู่เสมอว่าชายหนุ่มท่ีเธอกําลังศึกษาดูใจ ทัง้ฟลอร่ีและเวอร์รัล ใครสกัคนก็ได้จะจูบเธอและ            

กลา่วกบัเธอวา่ “แตง่งานกบัผมนะ”  

 สถานภาพของสตรีตะวนัตกจึงไม่ได้แตกต่างกับสตรีพม่ามากนกั ในแง่ของความสมัพนัธ์ระหว่าง        

สตรีกับบุรุษ พวกเธอจําเป็นต้องแต่งงานแม้ว่าโดยรายละเอียดทางความคิดและค่านิยมในแต่ละสงัคมจะ                          

แตกต่างกนัไปบ้าง แต่ตวัละครสตรีทัง้สามก็ชีใ้ห้เห็นชดัว่า บทบาทสตรียงัขึน้อยู่กบับรุุษ การแต่งงานยงัคงถือ

เป็นพิธีกรรมท่ีสาํคญัในการชีว้ดัสถานภาพของสตรีเป็นสาํคญั 

 

 

 

                                                           
 16 จอร์จ ออร์เวลล์, พมา่รําลกึ, แปลโดย บญัชา สวุรรณานนท์, หน้า 158. 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ประเทศพม่าทศวรรษ 1920 : ภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพบ้านเมืองและอาชีพ 

 

 มีคํากลา่วว่า “วรรณกรรมเป็นภาพจําลองของยคุสมยั” (Literature is a portrait of time) หรือ 

“วรรณกรรมเป็นการแสดงออกของสงัคม” (Literature is an expression of society) นัน้ วรรณกรรมเร่ืองพม่า

รําลึกก็ทําหน้าท่ีเป็นภาพจําลองของยุคสมัยได้ดีไม่น้อย โดยเร่ิมจากภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ คนท่ีน่ี              

ทัง้ชาวองักฤษและคนพืน้เมือง หากผู้ อ่านประสงค์จะเข้าถึงบรรยากาศของพม่าในช่วงเวลาทศวรรษ 1920

หนงัสือได้บรรยายภาพบรรยากาศของพม่าในหลาย ๆ ด้าน ได้อย่างละเอียดจนเสมือนเอาตวัเราไปใส่ไว้ใน

ช่วงเวลานัน้ ทัง้อากาศท่ีร้อน จนถึงพืชพรรณธรรมชาติ สตัว์ป่าอันแปลกตาของดินแดนแห่งนี ้ดังเนือ้หา          

บางตอนท่ีจอร์จ ออร์เวลล์ได้บรรยายวา่ 

เขาพากนัออกไปสู่แสงแดดจ้า ความร้อนระอจุากพื้นดินราวไอร้อนจากเตาอบ ดอกไม้สีสด

แสบตา กลีบไม่ไหวกระดิกกลางแดดเปร้ียง แสงจ้าทําให้เราอิดโรยไปถึงกระดูก รู้สึกว่าน่า

ขยาดอย่างบอกไม่ถูกเมื่อคิดถึงท้องฟ้าสีครามเจิดจ้าทอดยาวไปตลอด ทัง้พม่าและอินเดีย 

คลมุสยาม เขมรและจีน ปราศจากเมฆและไร้ทีส้ิ่นสดุ ......... ช่วงเลวร้ายของวนักําลงัเร่ิมข้ึน

แล้ว เป็นช่วงเวลาที่ชาวพม่า เรียกว่า “ยามเท้าเงียบ” แทบไม่มีส่ิงมีชีวิตตนใดจะกระดิก

กระเดีย้นอกจากมนษุย์ แลว้มดทีค่วามร้อนกระตุน้ใหเ้ดินเป็นแถวสีดําราวแถบริบบ้ินตดัข้าม

ทางเดิน ตลอดจนแร้งไร้หางซ่ึงกําลงับินร่อนลมกนัอยู่ 16

17 

 จากข้างต้นเป็นช่วงเวลาเพียงสิบโมงเช้าเท่านัน้ แต่ก็แสดงให้เห็นว่าดินแดนพม่านัน้คงเป็นเมือง             

ท่ีร้อนมาก ไอร้อนท่ีระอจุากพืน้ดินนัน้เหมือนดงัเตาอบ เราคงไมไ่ด้แปลกใจมากนกัเมื่ออา่นแล้วทราบวา่พมา่นัน้

เป็นเมืองร้อน แต่นวนิยายเล่มนีถ้กูแต่งโดยชาวองักฤษ ผู้คนในโลกตะวนัตกท่ีได้อ่านคงตื่นเต้นไม่น้อยไปกับ

สภาพภมูิอากาศท่ีแตกต่างอย่างสดุขัว้กบัสภาพอากาศในบ้านเมืองของพวกเขา นอกจากนีย้งัมีการบรรยาย

                                                           
 17 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 53. 
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อา่นสงัคมพมา่สมยัอาณานิคมผา่น “พมา่รําลกึ” ของ จอร์จ ออร์เวลล์ 

 ภาพทิวทศัน์ธรรมชาติท่ีแปลกในสายตาชาวองักฤษเมื่อเทียบกบัทิวทศัน์ธรรมชาติในประเทศพวกเขา บางครัง้       

ก็มีการนําพืชพรรณในพมา่มาเปรียบเทียบกบัพืชพรรณในตะวนัตกให้ผู้อา่นได้เห็นภาพไปพร้อม ๆ กนั 

 สว่นสภาพบ้านเมืองนัน้ หนงัสอืได้บรรยายถึงความกนัดารของเส้นทางคมนาคมวา่ยงัไมม่ีถนนหนทาง

สําหรับรถยนต์ ดินแดนแห่งนีย้ังคงใช้เกวียนในการสัญจรไปมา ซึ่งสภาพถนนหนทางท่ีไม่เหมาะแก่การ                 

ใช้รถยนต์ในการสญัจรนัน้เห็นได้ชดัอย่างยิ่งจากคํากลา่วของอโูพจีงว่า “รถยนต์รึ! เธอน่ีมีสมองแค่คนขายถั่ว           

ในตลาดเท่านัน้! ฉันจะซือ้สักยี่สิบคันก็ได้ถ้าต้องการ แต่จะเอารถมาทําไมกันในท่ีแบบนี?้”18 ซึ่งทัง้เมือง                  

เจ้าก์ตะดานัน้มีรถยนต์เพียงหนึ่งคันเป็นของนายแม็กเกรเกอร์ แต่ขณะเดียวกันช่วงเวลาทศวรรษ 1920          

หนงัสือก็ได้สะท้อนถึงสิ่งท่ีอาณานิคมนําเอาเข้ามาให้ เช่น โรงพยาบาล สถานีตํารวจ การสร้างเคร่ืองจักรกล          

ต่อเรือ สร้างทางรถไฟ หรือโรงเรียนองักฤษท่ีทําหน้าท่ีผลิตบุคลากรออกมารับใช้ระบบอาณานิคมอย่างเช่น 

เสมียน เป็นต้น  

 นอกจากนีย้ังมีการกล่าวถึงอาชีพต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในระบบอาณานิคม ซึ่งในแต่ละอาชีพก็จะถูก

ประกอบโดยคนแต่ละเชือ้ชาติ อย่างหัวหน้าคนรับใช้ คนใช้ คนสวนและแรงงานรับจ้างทั่วไปจะเป็นอาชีพ           

ท่ีถูกประกอบโดยคนพืน้เมือง ซึ่งนายจ้างก็มักจะเป็นชาวผิวขาวทัง้หลาย อย่างเช่น โกสะหล่า เป็นคนใช้           

ของฟลอร่ีมาตัง้แตว่วัแรกท่ีฟลอร่ีมาถึงพมา่ โดยหน้าท่ีของโกสะหลา่ไม่ได้มีเพียงดแูลบ้าน แต่จะออกไปลา่สตัว์

เป็นเพ่ือนฟลอร่ี หาผู้หญิงมาบําเรอนาย คอยหามนายเวลาเมา ดแูลพยาบาลเฝ้าไข้ อาหารการกิน ตลอดจนถึง

ปลุกนายด้วยวิธีท่ีต้องไม่ทําให้นายไม่พอใจ ขณะท่ีเจ้าของร้านนํา้ชาจะเป็นชาวจีน ส่วนผู้ คุมขงั ทหารและ

ตํารวจจะเป็นชาวอินเดียทัง้สิน้ ในหลายตอนของหนงัสอืจะกลา่วถึงบทบาทหน้าท่ีของอาชีพนี ้ท่ีจะถกูประกอบ

อาชีพโดยชาวอินเดียทัง้สิน้ และชาวอินเดียกลุ่มนีไ้ด้เข้ามามีบทบาทเหนือคนพืน้เมืองโดยการควบคุม                 

คนพืน้เมืองอีกขัน้หนึ่ง รองลงมาจากผู้ปกครองอย่างอังกฤษ สถานีตํารวจเต็มไปด้วยนายตํารวจชาวทมิฬ 

ขณะท่ีตามถนนหนทางก็จะสามารถพบเห็นกองร้อยทหารชาวอินเดียท่ีเดินสวนสนามในชุดสีกากีอมเขียว               

ซึง่จะถกูเรียกวา่พวกทหารซีปอย อยา่งเช่นในเหตกุารณ์ท่ีมีการก่อจลาจลท่ีสโมสร ฟลอร่ีเป็นคนหนีออกมาตาม

สารวัตรทหารและตํารวจเพ่ือให้เข้ามาช่วยระงับเหตุ แต่อุปสรรคในเหตุการณ์นัน้คือภาษา แม้ฟลอร่ีจะพูด              

ภาษาพม่าอันเป็นภาษาพืน้เมืองได้ แต่ตํารวจหรือทหารซีปอยชาวอินเดียก็ไม่สามารถฟัง พูดและเข้าใจ            

ภาษาพม่าได้ทุกคน ฟลอร่ีจึงต้องหาสารวตัรตํารวจท่ีฟังภาษาพม่าและพูดภาษาฮินดสูตานีได้ เพ่ือถ่ายทอด

คําสั่งเขาอีกหนหนึ่งไปยังพวกทหารซีปอยทัง้หลาย ซึ่งอาชีพทัง้หลายท่ีปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเป็นการ                  

สะท้อนถึงความหลากหลายทางเชือ้ชาติในสงัคมพม่าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเข้ามาของชาวอินเดีย    

จํานวนมากท่ีปรากฏในเนือ้เร่ือง 

                                                           
 18 เร่ืองเดียวกนั, หน้า 227.  
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 จากทัง้หมดท่ีได้กล่าวมา พม่ารําลึก ถือเป็นวรรณกรรมท่ีผู้ สนใจประเทศพม่าสมัยอาณานิคม         

ในทศวรรษ 1920 ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่งเพราะผู้แต่งได้เก็บรายละเอียดภายในสงัคมพม่าและสะท้อน         

ผ่านวรรณกรรมออกมาได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ข้อท่ีพึงระลึกถึงขณะท่ีอ่านก็คือ วรรณกรรมเป็นเพียง

ภาพจําลอง หรือเป็นเพียงกระจกเงาสะท้อนสงัคมเทา่นัน้ ไมใ่ช่ภาพสงัคมท่ีแท้จริง เพราะในสว่นหนึ่งนัน้มาจาก

ความคิดและจินตนาการของผู้ แต่ง ซึ่งจินตนาการนัน้ยังถือเป็นสิ่ง ท่ีกว้างไกลและไม่จํากัดขอบเขต                         

อยู่ในความเป็นจริงทางสังคม แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าวรรณกรรมเป็นสิ่งท่ีแต่งจากความเพ้อฝัน                

การศกึษาภาพสะท้อนของสงัคมท่ีปรากฏอยูใ่นวรรณกรรมนัน่ยอ่มได้ แตเ่ราคงไม่สามารถใช้ภาพสะท้อนสงัคม

ในวรรณกรรมมาเป็นหลกัฐานชัน้ต้นเพ่ืออธิบายสงัคมนัน้ ๆ เราสามารถทําได้เพียงอ่านและศึกษาวรรณกรรม          

ในฐานะเป็นเคร่ืองมือชัน้รองเพ่ือประกอบกบัเอกสารทางวิชาการอ่ืน ๆ ในการศึกษาสงัคมนัน้ ๆ ได้ ดงันัน้แล้วผู้

ท่ีมีความสนใจและช่ืนชอบประวัติศาสตร์พม่าทั่วไป พม่ารําลึก จะช่วยสะท้อนให้เห็นภาพบรรยากาศและ

โครงสร้างทางสงัคมได้ในระดบัหนึ่ง แต่ถ้าหากเป็นผู้ศึกษาประวตัิศาสตร์พม่าโดยตรง วรรณกรรมเล่มนีถื้อว่า        

ไม่ควรพลาดในการอ่านอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ท่านมีความเข้าใจและศึกษาสงัคมพม่าในทศวรรษ 1920           

ได้เป็นอยา่งดีแนน่อน 
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อา่นสงัคมพมา่สมยัอาณานิคมผา่น “พมา่รําลกึ” ของ จอร์จ ออร์เวลล์ 
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 2551.  

หม่องทินอ่อง. ประวัติศาสตร์พม่า. แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร. พิมพ์ครัง้ท่ี 5. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตํารา

 สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์, 2557.  
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

ประมวลภาพ – ข่าวกจิกรรมในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ปีการศึกษา 2557 

กิจกรรมแรกพบโครงการเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาปีที่ 8 

กิ จ ก ร ร ม แ ร ก พ บ โ ค ร ง ก า ร เ อ เ ชี ย ต ะ วั น อ อ ก เ ฉี ย ง ใ ต้ ศึ ก ษ า  ค ณ ะ สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึน้เมื่อวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2557 เพ่ือเป็นการต้อนรับนิสิตใหม่และ            

เตรียมความพร้อมสูก่ารใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลยัท่ีมีความแตกต่างไปจากวิถีชีวิตของน้องๆนกัเรียนแบบเดิม 

ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันทํากิจกรรมกับกลุ่มเพ่ือน การเรียนรู้ในการปรับตัวสู่การใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลยั          

จากนิสิตรุ่นพ่ี การเรียนรู้ระบบการเรียนการสอนตลอดจนการเรียนรู้สงัคมและความเป็นอยู่ร่วมกันภายใน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

กิจกรรมค่ายรักษ์ป่าพัฒนาคนครัง้ที่ 6 รุ่นที่ 8   

 กลุม่นิสติโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษาได้จดักิจกรรมค่ายรักษ์ป่าพฒันาคนครัง้ท่ี 6 รุ่นท่ี 8 

เมื่อในวนัท่ี 27 – 28 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โครงการปลกูป่าเทิดพระเกียรติขององค์การบริหารสว่นตําบล

คลองตําหรุ อําเภอเมือง จงัหวดัชลบรีุ เพ่ือสง่เสริมให้นิสติตระหนกัและรู้ถึงคณุค่าความสําคญัของสิ่งแวดล้อม 

รู้จกัการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ปลกูฝังระเบียบวินยัให้แก่นิสติ สง่เสริมให้นิสติมีระเบียบวินยัตอ่ตนเองและ

วินัยทางสังคม นอกจากนีย้ังมุ่งหวังพัฒนานิสิตมีความเป็นผู้ นํา กล้าแสดงออกในสิ่งท่ีถูกต้อง เสียสละ           

ตอ่สว่นรวม และสง่เสริมให้นิสติมีความรู้รักสามคัคี 

โครงการประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีสัญจร จังหวัดเพชรบุรี-ราชบุรี-กาญจนบุรี  

 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาได้จัดโครงการ “ประวัติศาสตร์ศิลปะโบราณคดีสัญจร            

จังหวดัเพชรบุรี-ราชบุรี-กาญจนบุรี” เมื่อวนัท่ี 15 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ให้กับนิสิตหลกัสตูรเอเชีย             

ตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

และนิสติชัน้ปีอ่ืน ๆ ท่ีสนใจ เพ่ือให้นิสติมีความรู้เก่ียวกบัความสําคญัและความหมายของโบราณคดี ตลอดจน

ศิลปะและโบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะช่วยให้นิสิตเข้าใจพัฒนาการของรัฐโบราณ        

ในภมูิภาคนีไ้ด้มากยิ่งขึน้ 
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ประมวลภาพ – ขา่วกิจกรรมในโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ปีการศกึษา 2557 

โครงการย้อนรอย: ศาสนาวัฒนธรรมอาณาจักรล้านนา 

 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาได้จัดโครงการ “ย้อนรอย: ศาสนาวัฒนธรรมอาณาจักร

ล้านนา” เมื่อระหว่างวนัท่ี 23 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ จงัหวดัเชียงใหม่ จงัหวดัลําพูน และจังหวดั

ลาํปาง ให้กบันิสิตสาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ศาสนาและความคิด

ทางสงัคมการเมืองในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้เก่ียวกบัศาสนา ความเช่ือ และวฒันธรรม

ของชาวล้านนา ซึ่งจะช่วยให้นิสิตเข้าใจพฒันาการของระบบการเมือง และสงัคมไทยในปัจจุบนัท่ีมีรากฐาน          

มาจากระบบศาสนาและวฒันธรรมของอาณาจกัรโบราณท่ีสบืตอ่มาจนถึงปัจจบุนัได้เป็นอยา่งดี   

โครงการอาณาบริเวณศึกษาด้านภมิูภาคอาเซียนครัง้ที่ 3 ประจาํปี 2557  

(The 3 ASEAN Regional Area Studies Conference 2014) 

 โครงการอาณาบริเวณศึกษาด้านภมูิภาคอาเซียนครัง้ท่ี 3 ประจําปี 2557(The 3 ASEAN Regional 

Area Studies Conference 2014) จดัขึน้ในระหว่างวนัท่ี 16 - 18 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็นโครงการ ได้แก่ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   

โดยนิสิตนกัศึกษาของแต่ละมหาลยัจะมีการทํากิจกรรมร่วมกนั ซึ่งในปีนีม้หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์รับหน้าท่ี

เป็นเจ้าภาพของกิจกรรม  

โครงการเวลาของน้องครัง้ที่ 6 

 นิสติโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษาได้จดัโครงการเวลาของน้อง ครัง้ท่ี 6 ซึง่จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 15 

กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 ณ สถานแรกรับคนไร้ท่ีพึ่ง มีนบุรี การจัดกิจกรรมนีเ้ป็นผลมาจากการตระหนกัถึง

ความสําคญัของการแบ่งปันและการให้ จึงมีการเดินทางนําสิ่งของและเงินบริจาคไปมอบให้กับคนไร้ท่ีพึ่ง 

นอกจากนีย้งัมีการทํากิจกรรมร่วมกนัเพ่ือเป็นการสร้างความสขุและรอยยิม้ให้กบัคนไร้ท่ีพึง่ 

โครงการความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้าน: เรียนรู้ผ่านแรงงานข้ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร 

 โครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษาได้จัด “โครงการความสมัพันธ์ไทย-เพ่ือนบ้าน: เรียนรู้ผ่าน

แรงงานข้ามชาติ จังหวดัสมทุรสาคร” เมื่อระหว่างวนัท่ี 1 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 ให้กบันิสิตสาขาวิชาเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษา ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดย

กิจกรรมของโครงการคือการให้นิสิตได้ทศันศึกษาท่ีจงัหวดัสมทุรสาครซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีแรงงานข้ามชาติจํานวน

มากหลัง่ไหลเข้ามาทํางาน ผ่านการนํานิสิตเข้าไปพบปะ รับฟังข้อมลูและซกัถามเรียนรู้โดยตรงจากบคุลกรทัง้

หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และชุมชนแรงงานข้ามชาติ เพ่ือส่งเสริมให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัความสมัพนัธ์ไทยกบัเพ่ือนบ้านในอีกมิติหนึง่  
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

โครงการสมัชชาวิชาการอาณาบริเวณศึกษาครัง้ที่ 3 

 โครงการสมัชชาวิชาการอาณาบริเวณศึกษาครัง้ท่ี 3 เป็นกิจกรรมสืบเน่ืองจาก “โครงการอาณา

บริเวณศึกษาด้านภูมิภาคอาเซียนครัง้ท่ี 3 ประจําปี 2557 (The 3 ASEAN Regional Area Studies 

Conference 2014)” โดยโครงการสมัชชาฯ จัดขึน้เมื่อระหว่างวันท่ี 21 – 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จงัหวดันครศรีธรรมราช เพ่ือให้ผู้ นําและคณะทํางานของแต่ละมหาวิทยาลยัอนัได้แก่ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่และ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ได้

พบปะพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกนัเก่ียวกบัการจดักิจกรรมครัง้ท่ีผ่านมา เพ่ือช่วยกันปรับปรุงแก้ไข

และร่วมกนัวางแผนเตรียมความพร้อม ก่อนการร่วมกนัจดักิจกรรม “โครงการอาณาบริเวณศึกษาด้านภมูิภาค

อาเซียนครัง้ท่ี 4 ประจําปี 2558” ในโอกาสตอ่ไป 

โครงการทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติบ้านคลองลาน จังหวัดกาํแพงเพชร 

 โครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศึกษาได้จัด “โครงการทศันศึกษาอุทยานแห่งชาติบ้านคลองลาน 

จงัหวดักําแพงเพชร” เมื่อระหวา่งวนัท่ี 4 - 5 เมษายน พ.ศ. 2558 ให้กบันิสติสาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้-

ศกึษา นิสติสาขาวิชาประวตัิศาสตร์ และนิสติสาขาวิชาอ่ืน ๆ  ท่ีสนใจ เพ่ือสง่เสริมให้นิสติได้มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านดนตรีชาติพนัธ์ุ ซึง่เป็นประเด็นร่วมสมยัทัง้ในประเทศไทยและ

ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ อีกทัง้มุง่หวงัให้ผู้ เข้าร่วมโครงการ ฯ มีจิตสํานึกในการอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้ ท่ีดิน 

และต้นนํา้มากยิ่งขึน้  
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ประมวลภาพ – ขา่วกิจกรรมในโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ปีการศกึษา 2557 

รวมภาพกจิกรรมในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ปีการศึกษา 2557 

 

 

ภาพกิจกรรมแรกพบโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษาปีท่ี 8 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 

 

ภาพกิจกรรมคา่ยรักษ์ป่าพฒันาคนครัง้ท่ี 6 รุ่นท่ี 8   

 

ภาพโครงการประวตัิศาสตร์ศิลปะโบราณคดีสญัจร จงัหวดัเพชรบรีุ-ราชบรีุ-กาญจนบรีุ 
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ประมวลภาพ – ขา่วกิจกรรมในโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ปีการศกึษา 2557 

 

ภาพโครงการย้อนรอย: ศาสนาวฒันธรรมอาณาจกัรล้านนา 

 

 

 

ภาพโครงการอาณาบริเวณศกึษาด้านภมูิภาคอาเซยีนครัง้ท่ี 3 ประจําปี 2557  

(The 3 ASEAN Regional Area Studies Conference 2014) 
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มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

 

ภาพโครงการเวลาของน้องครัง้ท่ี 6 

 

 

ภาพโครงการความสมัพนัธ์ไทย-เพ่ือนบ้าน: เรียนรู้ผา่นแรงงานข้ามชาติ จงัหวดัสมทุรสาคร 
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ประมวลภาพ – ขา่วกิจกรรมในโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ปีการศกึษา 2557 

 

โครงการสมชัชาวชิาการอาณาบริเวณศกึษาครัง้ท่ี 3 

 

  

ภาพโครงการทศันศกึษาอทุยานแหง่ชาติบ้านคลองลาน จงัหวดักําแพงเพชร 

 

 

 

 

 



มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

วารสารโครงการศิลปศาสตร์บณัฑิต เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา 

คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ฉบบัปฐมฤกษ์ พ.ศ. 2555 

• ความเข้มแข็งของขบวนการชาตินิยมในปี 1942-1945  

• ผลกระทบจากนโยบายการจาํกัดบทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนท่ีส่งผล

ต่อแรงงานไทย 

• สามก๊กกับการศึกษาความรับผิดชอบต่อการปลูกฝัง “คุณธรรม”                 

แก่เยาวชนไทย 

• การกําเนิดของรัฐมาเลเซีย และอินโดนีเซีย สู่ประเด็นความขัดแย้งตัง้แต่

ทศวรรษ 1950-สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2500) 

• การเผยแพร่วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงผ่านนโยบายรัฐบาลในช่วงปี 

2540-ปัจจุบัน 

• อัตลักษณ์ของชาวจีนในประเทศไทย กรณีศึกษา: วัดบรมราชากาญจนาภิเษก อนุสรณ์ (เล่งเน่ยยี่ 2) 

มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

วารสารโครงการศิลปศาสตร์บณัฑิต เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา 

คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2556 

• พระนิรโรคันตรายความเชื่อท่ีคู่กับการเมือง 

• นโยบายประชากรสิงคโปร์สมัยลีกวนยิว (ค.ศ. 1964-1911) 

• ฮิญาบกับมุสลิมมะห์ไทยหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมอิสลาม พ.ศ. 2522 

• การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครัง้ท่ี 6-11 

• ผลกระทบของเกษตรพันธสัญญากับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร 

• การเมืองมลายาว่าด้วยการสถาปนาตาํแหน่งพระราชาธิบดี (ยังดี เปอร์ตวน อากง) 

• ปัจจัยท่ีแรงงานกัมพูชาไม่ให้ความสําคัญกับสิทธิขัน้พืน้ฐาน 

 

 



มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

วารสารโครงการศิลปศาสตร์บณัฑิต เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ศกึษา 

คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2557 

• การตัง้ถ่ินฐานมุสลิมมลายูในไทย กรณีศึกษา “เส้นทางสู่ตัวตน” 

• องค์การ USIAD กับบทบาทสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาไทย ปี 1950-2013 

• พัฒนาการและรูปแบบส่ือสารมวลชลของประเทศพม่าตัง้แต่ ปี 1873-2014 

กับการใช้อาํนาจของชนชัน้นําในการครอบงาํสังคมพม่า 

• สงครามลับในลาว 

• การเปล่ียนคุกS-21เป็นพิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุตูลสเลงกับบทบาทของ

ต่างชาติในช่วง ปี 1980-1993 

• อิทธิพลท่ีมีต่อค่านิยมและความเชื่อในการบริโภคสุนัข 

• การตัง้ถ่ินฐานของครอบครัวสุริยะไกร 

•  การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: โฮงมูนม้งเมืองชาวผู้ไท 

• วิจารณ์หนังสือ เปลือ้งผ้าและไม่ไทยเลย เดินทางสู่ความนับถือตัวเอง 
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