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บทบรรณาธิการ
การเวลาผัน เปลี่ ย น ช่ ว งเวลาผัน ผ่ า น สู่ก ารเดิ น ทางมาบรรจบอี ก ครั ง้ ของโครงการ
“วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับที่ 4” ที่พร้ อมจะมอบความเข้ มข้ นของเนื ้อหา และมุมมอง
มิติใหม่ ๆ จากการศึกษาของนิสติ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา
วารสารมองเอเชี ยตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ฉบับ ที่ 4 สรรสร้ างขึน้ มาภายใต้ ก รอบความคิ ด
“ชําแหละอุษาคเนย์” เพื่อเป็ นการตอกยํ ้าถึงความเข้ มข้ นของบทความต่าง ๆ ที่ปรากฏในวารสาร
เล่มนี ้ ซึง่ ได้ ผา่ นการคัดเลือกจากกองบรรณาธิการ และคณาจารย์ของโครงการเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ศึกษา เพื่อให้ ได้ บทความที่มีความเข้ มข้ นทังในด้
้ านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม
รวมถึงประเด็นร่วมสมัยภายใต้ บริ บทยุคโลกาภิวตั น์
ในส่วนแรก บทความ “กําเนิดคุกสมัยใหม่ในพม่าสมัยอาณานิคมระหว่างทศวรรษ 1880 1930” บทความ “คุก กับ การลงทัณฑ์ : ยุทธวิธีของ ลี กวน ยิว ต่อการสร้ างชาติสิงคโปร์ ภายหลัง
การประกาศเอกราชปี 1965 - ปั จจุบนั ” และบทความ “การควบคุมระบบโรงเรี ยนในอาณานิคม
อินดีส กรณีศกึ ษา : กระบวนการผลิตนักเรี ยนภายใต้ ระเบียบอาณานิคม 1901-1940” สามบทความ
นี ้เป็ นการ “ชําแหละ” ถึงนวัตกรรมตะวันตกที่ส่งผ่านจากเจ้ าอาณานิคมจนกลายเป็ นมรดกที่ยงั คง
ตกค้ างอยูใ่ นอุษาคเนย์
ส่วนที่สอง บทความ “การเมืองมุสลิมยุค Reformasi (1990-2004) กับผลกระทบต่อการ
พัฒ นาประชาธิ ป ไตยในอิ น โดนี เ ซี ย ” และบทความ “การเสริ ม สร้ างเสถี ย รภาพทางการเมื อ ง
ของสถาบันสุลต่านบรู ไน ภายใต้ การประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์” เป็ นสองบทความที่เชื่อมโยงถึง
บริ บทยุคโลกาภิวตั น์ที่สง่ อิทธิพลต่อพัฒนาการทางด้ านการเมืองของประเทศ
ส่วนที่สาม บทความ “National Trade Union Congress (NTUC) กับการพิทกั ษ์
ผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมในประเทศสิงคโปร์ กรณีศกึ ษา : หน่วยงานการ
คุ้มครองผู้บริ โภคโดย NTUC Fair Price" เชื่อมโยงถึงพัฒนาการทางด้ านเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ซึ่ง
ปั จจุบนั ถือได้ วา่ เป็ นประเทศที่ประสบความสําเร็ จมากที่สดุ ในภูมิภาคอุษาคเนย์
ส่วนที่สี่ เนื ้อหาในเรื่ องความเชื่ อและเพศที่ “ชําแหละ” ผ่านบทความ “ความเชื่ อและ
ทัศนคติในการบูชาเทพเจ้ าของศาสนาฮินดูในกลุม่ ชายรักชายในสังคมไทย กรณีศึกษา : กลุม่ ชาย

ข
รักชาย ณ วัดพระศรี มหาอุมาเทวี (วัด แขกสีลม)” ย่อมทําให้ เห็นถึงพื ้นที่ของคนกลุ่มชายรักชาย
ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ที่มีความสําคัญในสังคมไทย
และปิ ดท้ ายด้ วยบทวิจารณ์วรรณกรรมของบทความ “อ่านสังคมพม่าสมัยอาณานิคมผ่าน
“พม่ารํ าลึก” ของจอร์ จ ออร์ เวลล์” ที่สะท้ อนสังคมพม่าในด้ านต่าง ๆ อาทิ ชนชัน้ ค่านิยม และเพศ
นับได้ ว่าบทความต่าง ๆ จะ “ชําแหละอุษาคเนย์” ด้ วยความเข้ มข้ นจากเนื ้อหาที่ผ้ เู ขียน
บทความมอบความตังใจในการผลิ
้
ตสร้ างบทความของตนขึ ้นมา
ท้ ายที่สดุ กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณการดูแลของคณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์
คณะสัง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ ในช่ ว งกระบวนการจัด ทํ า วารสารที่ ผ่ า นมา
คํ า แนะนํ า อัน ทรงคุณ ค่ า ของแนวทางการจัด ทํ า วารสารจากอาจารย์ ศรั ญ �ู เทพสงเคราะห์
ซึ่งเป็ นอาจารย์ ที่ปรึ กษาของการจัดทํา วารสารครั ง้ นี ้ อีกทัง้ ความทุ่มเทด้ วยแรงกายและแรงใจ
ของคณะผู้จัดทําวารสารทุกคนที่ช่วยสรรสร้ างให้ วารสารเล่มนีไ้ ด้ เกิดขึน้ ก่อนบทบรรณาธิ การนี ้
จะจบลงคงไม่มีสิ่งอื่นใดที่คณะผู้จัดทําวารสารปรารถนานอกเหนือไปจากการที่ผ้ ูอ่านทุกท่านได้
ซึมซาบกับตัวอักษรที่กลัน่ กรองออกมาเป็ นบทความต่าง ๆ ในครัง้ นี ้ ผ่านการ “ชําแหละอุษาคเนย์” ...
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กําเนิดคุกสมัยใหม่ ในพม่ าสมัยอาณานิคมระหว่ างทศวรรษ 1880 -1930
The birth of the Modern prison in Colonial Burma
during the 1880s – 1930s

กวิสรา ตังปิ
้ ยธํารง

เมื่อพูดถึงนวัตกรรมของชาวตะวันตกก็จะทําให้ นึกถึงความเป็ นสมัยใหม่ ความก้ าวหน้ าด้ านต่าง ๆ
ที่เรารู้ จักกันอย่างดีแล้ ว อย่างเช่น รางรถไฟ ความรู้ ทางการแพทย์ เป็ นต้ น และแน่นอนว่า “คุกสมัยใหม่”
ก็ถือได้ ว่าเป็ นนวัตกรรมอย่างหนึ่งเช่นกัน ซึ่งคุกสมัยใหม่ในที่นี ้คือ คุกที่มีการใช้ การจองจําหรื อการกักขังเป็ น
เสมือนโทษหนึง่ ในการลงโทษโดยอาจจะต่างกันไปตามเงื่อนไขเวลา และนักโทษจะถูกจองจําในคุกสมัยใหม่นี ้
เพื่ อ ใช้ คุกเป็ นสถานที่ ที่ ใช้ เ พื่ อเป็ นที่ ล งโทษและดัด นิ ส ัยซึ่ง Pentonville ถื อได้ ว่าเป็ นคุก สมัย ใหม่แ ห่ง แรก
ที่อยูท่ างเหนือของลอนดอน เปิ ดใช้ งานครัง้ แรกเมื่อปี 1842 ซึ่งโครงสร้ างของคุกนี ้เป็ นตึกที่มีตึกศูนย์กลางและ
มีตกึ ลักษณะเป็ นปี กยาวที่ยื่นออก 4 ทิศทาง ซึง่ ตึกกลางนันจะเป็
้
นสถานที่ที่ผ้ คู มุ จะสามารถมองเห็นได้ นกั โทษ
ที่ อ ยู่ใ นตารางทุก ตารางได้ โดยรอบ โดยในแต่ล ะตารางจะมี นัก โทษอยู่ด้ ว ยตนเองคนเดี ย ว ซึ่ ง รู ป แบบ
คุกสมัยใหม่นีก้ ็ได้ แผ่ขยายอิทธิ พลเข้ ามาสู่โลกอาณานิคมในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 1 ซึ่งพม่าก็เป็ นหนึ่งใน
อาณาจักรที่ถกู อังกฤษรุ กรานและในที่สดุ ก็อยู่ในครอบครองของอังกฤษกลายเป็ นอาณานิคมภายใต้ องั กฤษ
ทังนี
้ ้เองนวัตกรรมและแนวความคิดหลาย ๆ อย่างก็ได้ แพร่กระจายเข้ ามาสูด่ ินแดนนี ้เช่นกัน
โดยก่ อ นหน้ า ที่ อัง กฤษจะเข้ า มาปกครองในอาณาจัก รพม่า เองก็ มี คุก อยู่แ ล้ ว และในส่ว นของ
การลงโทษก่อนหน้ ายุคอาณานิคมก็จะมีทงเฆี
ั ้ ่ยนตี ตัดหัวประจาน และเนรเทศแล้ วยังมีรูปแบบทางเลือกอื่น ๆ
อีกเช่น สักไว้ ที่หน้ าเพื่อแสดงให้ ร้ ู ถึงความผิดที่ได้ กระทํา เช่น ฆาตกรหรื อผู้ข่มขืน เป็ นต้ น หรื อจะตัดอวัยวะทิ ้ง
ก็ เ ป็ นอี ก หนึ่ ง ทางเลื อ ก ส่ ว นคุ ก ก่ อ นอาณานิ ค มนัน้ มี ห น้ าที่ เ ป็ นเพี ย งพื น้ ที่ ที่ ก ารพิ จ ารณาคดี เ กิ ด ขึ น้
คนที่ถกู จองจําหรื อกักขังในคุกไม่ได้ ถกู จองจําเพื่อเป็ นการลงโทษแต่ถกู จองจําไว้ ระหว่างสอบสวนหรื อระหว่าง

1

Thet Thet Wintin and Ian Brown, “Colonial Burma’s Prison: continuity with its pre-colonial past?,” IIAS
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พิจารณาคดี และในขณะที่ถกู ขังนันก็
้ อาจจะถูกทรมานเพื่อให้ สารภาพความผิดด้ วย 2 แต่เมื่ออังกฤษเข้ ามาคุก
ในพม่าได้ เ ปลี่ย นสภาพกลายเป็ นหนึ่ง ในคุก สมัย ใหม่โดยเห็ น ได้ ชัด จากการที่ ยกให้ การจองจํ ากลายเป็ น
มาตรการการลงโทษที่เห็นได้ โดยทัว่ ไปมีกฎระเบียบบังคับในคุก มีการพยายามที่จะปรับเปลี่ยนหรื อดัดนิสยั
นักโทษให้ อ อกมาเป็ นพลเมืองที่ ดีต่อไป 3 จากแนวความคิดที่ ได้ รั บอิทธิ พลมาว่า อาชญากรรมเป็ นสิ่ง ที่
เปลี่ยนแปลงได้ และมนุษย์ หรื ออาชญากรก็สามารถทําให้ เปลี่ยนแปลงได้ เห็นได้ ชัดเจนจากประโยคนี ้ คือ
“The vagrant can be fed, the addict broken, the dacoit disciplined.” 4
1

2

3

ในช่วงปลายการปกครองของอังกฤษก็ได้ เข้ ามาจัดการปฏิรูปเรื่ องคุก มีการปรับปรุ งในหลาย ๆ เรื่ อง
ทัง้ ด้ า นการแพทย์ ที่ พ ยายามลดอัต ราการตายของคุก พม่ า และลดการเป็ นโรคของนัก โทษภายในคุก 5
มีความพยายามสร้ างสถานดัด สัน ดานเพื่อ เยาวชน และความพยายามจะลดปั ญ หาหลักของคุกพม่าที่ มี
คนล้ นคุกโดยการชดใช้ โทษผ่านการทํางาน และการสนับสนุนระบบควบคุมความประพฤติที่อย่างหลังแม้ จะทํา
ไม่ไ ด้ เ นื่ อ งจากปั ญ หาการขาดเจ้ าหน้ า ที่ ก็ ต าม 6 แต่ อ ย่า งไรก็ ต ามการเข้ า มาใส่ใ จและปฏิ รู ป คุก ทัง้ หมด
ที่กล่าวมานี ้ดูเหมือนว่าจะเป็ นไปในทางที่มีมนุษยธรรมมากขึ ้นแต่สดุ ท้ ายแล้ วเจตนาหลักของการทําคุกให้ ดีขึ ้น
ก็เพื่ออํานาจและต้ องการให้ คกุ เป็ นสถานที่ที่คงอยูซ่ งึ่ ระเบียบวินยั และการจัดระเบียบเข้ มข้ น 7
4

5

6

แม้ จะปฏิรูปให้ ดีขึ ้นอย่างไรก็ตาม คุกก็คือคุก สถาบันที่ใช้ อํานาจเบ็ดเสร็ จเด็ดขาดและต้ องถูกควบคุม
อยูใ่ นระเบียบวินยั ถูกจํากัดเสรี ภาพ และเมื่อประมาณทศวรรษ 1930 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทําให้ บ้านเมือง
เริ่ มวุ่นวายและภายนอกมีกระแสต่อต้ านอาณานิคมด้ วยทําให้ เ กิ ดกบฏมากมายขึน้ ในคุกเองก็ ไม่ต่างกัน
เกิดจลาจลขึ ้น เห็นได้ ชัดจากเหตุการณ์จลาจลในเดือนมิถนุ ายนปี 1930 แม้ เหตุการณ์จะเกิดขึ ้นเพียงชั่วโมง
เดียวแต่ก็สะท้ อนให้ เห็นหลายอย่างด้ วยกัน ทังการสะท้
้
อนให้ เห็นความผิดพลาดในการบริ หารงานของคุกพม่า
และเป็ นผลสะท้ อนให้ เห็นถึงการที่มีความตึงเครี ยดในสังคมและการเมืองขณะนันได้
้ อย่างดี ทังความไม่
้
พอใจ
ด้ านการเมืองในการปกครองแบบระบอบอาณานิคมของอังกฤษ จนต่อมาปะทุเป็ นกบฏครัง้ ใหญ่ที่เรารู้ จกั กันดี
คือ กบฏซายาซาน 8 และด้ านสังคมโดยเฉพาะความตึงเครี ยดในเรื่ องเชือ้ ชาติระหว่างคนพม่าและคนอินเดีย
7

2

Ibid.
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.
3
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ที่เกิดจากการที่ใช้ นโยบาย Divide and Rule กับพม่าโดยการไม่ใช้ คนพม่าด้ วยกันเองในการดูแลควบคุมคุก
ซึง่ ก่อปั ญหาหนักกว่าเพราะใช้ คนที่ถือว่าเป็ น “Alien” คือการใช้ คนอินเดียแทน 9
8

.
โดยอาจจะพูดได้ วา่ การที่คกุ ในช่วงนี ้เปรี ยบเสมือนตัวสะท้ อนระบอบการปกครองของอังกฤษต่อพม่า
เพราะว่าคุกที่มีอยูเ่ ดิมแล้ วก่อนหน้ าอาณานิคม เมื่อถึงยุคที่องั กฤษเข้ ามาปกครองกลายเป็ นสถาบันทางอํานาจ
เครื่ องมือควบคุม ลงทัณฑ์และสร้ างระเบียบวินยั จึงไม่ถือเป็ นเรื่ องน่าแปลกอะไรที่องั กฤษพยายามจะเข้ ามา
ปฏิรูปคุกหรื อดูแลควบคุมจัดการคุกในอาณานิคมให้ เป็ นคุกสมัยใหม่ตามแนวคิดของตนเองเพื่อคงไว้ ซงึ่ อํานาจ
และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของอาณานิคม

ลักษณะทั่วไปและการควบคุมจัดการคุกพม่ าในยุคก่ อนอาณานิคม
ในส่วนการลงโทษผู้กระทําผิดของพม่าก่อนอาณานิคมนัน้ ประกอบไปด้ วยการเฆี่ยนตีการตัดหัว
ประจาน มี ก ารบัง คับ ใช้ แ รงงานทาสจากนัก โทษ โดยกษั ต ริ ย์ มี ก ารออกคํ า สั่ง บัง คับ ใช้ แ รงงานเหล่า นี ้
ภายนอกคุก โดยส่วนมากมักจะเป็ นงานด้ านการขุดคลองชลประทานหรื อบางทีก็ใช้ แรงงานทําการเกษตร
ในนาข้ าว และนอกจากนี ้ยังมีประเด็นเรื่ องนักโทษหรื ออาชญากรส่วนมากมักจะถูกเนรเทศหรื อไล่ออกไปยัง
พื ้นที่ห่างไกลจากเมืองหลวง ซึ่งทังหมดนี
้
เ้ ป็ นวิธีการลงโทษที่พบเห็นได้ โดยทัว่ ไปถูกใช้ อย่างสมํ่าเสมอและ
เปรี ยบเหมือนมาตรฐานทัว่ ไป อย่างไรก็ตาม นอกจากวิธีดงั กล่าวแล้ วในหลายครัง้ การลงโทษผู้กระทําผิดยังมี
รู ปแบบทางเลือกอื่น ๆ อีก เช่น การตัดอวัยวะทิ ้ง อาจจะเป็ นการตัดแขนหรื อการตัดขาแตกต่างกันไป หรื อ
จะเป็ นการสัก ไว้ ที่ ห น้ าเพื่ อ แสดงให้ รู้ ถึ ง ความผิ ด ที่ ไ ด้ กระทํ า จะพบเห็ น ได้ บ่ อ ยในพวกฆาตกรและ
ผู้กระทําชําเรา 10 วิธีการลงโทษแบบนี ้ ยกตัวอย่างเช่น ฆาตกรจะถูกสักไว้ ที่หน้ าอกว่า “Loo-that” หัวขโมยจะถูก
สักว่า “thoo-kho” และผู้ขโมยม้ าก็ถกู สักว่า “myeng-kho” เป็ นต้ น 11
9

10

เมื่อพูดถึงตัวคุกที่เป็ นสถานที่ที่จบั ต้ องได้ ในสมัยก่อนอาณานิคมนัน้ ในส่วนของลักษณะทางกายภาพ
ของคุกก็จะเป็ นสถานที่ที่ล้อมด้ วยกําแพงที่ไม่มนั่ คงแข็งแรง รัว้ ทําจากไม้ ไผ่ โดยภายในรัว้ กําแพงคุกมีลานกว้ าง
และอาคารใหญ่ตกึ เดียวภายในก็มีพื ้นที่ตรงกลาง เพื่อให้ นกั โทษอยูร่ วมกันภายในนี ้ทุกคน โดยแต่ละคนก็จะถูก
ใส่โซ่ตรวนเอาไว้ เพื่อป้องกันการหลบหนี 12 ดังจะเห็นได้ จากภาพร่างลักษณะภายนอกของคุก
11

9

Ibid., 28-29.
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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ภาพการกันรั
้ ว้ ล้ อมคุกภายนอก
ที่มา : Henry Gouger, A Personal Narrative of Two Years’ Imprisonment in Burma 1824-26, (London:
J. Murray, 1860), p. 144.
1 ประตูทางเข้ า
2 หินที่เอาไว้ ยดึ เวลาล่ามโซ่ตรวน
3 เพิงของผู้พิพากษาหรื อผู้ตดั สินคดีความ
4 ห้ องพักของพวกผู้คมุ
5 ทางเดินรอบคุก
6 คุกส่วนใน
7 ห้ องขังเดี่ยวที่ผ้ เู ขียนถูกคุมขังอยู่
8 – 17 ห้ องขังเดี่ยวนักโทษคนอื่น

ภาพแผนผังภายในคุก
ที่มา : Henry Gouger, A Personal Narrative of Two Years’ Imprisonment in Burma 1824-26,
(London: J. Murray, 1860), p. 197.

6
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ในส่วนของหน้ าที่ของคุกสมัยก่อนอาณานิคม คือ มีหน้ าที่เป็ นเพียงพืน้ ที่ที่การพิจารณาคดีเกิดขึน้
อย่างที่ได้ เห็นจากภาพแผนผังคุก จะเห็นว่าในส่วนที่ 3 หรื อในส่วนของพื ้นที่ที่ผ้ มู ีอํานาจตัดสินความจะใช้ เป็ น
พื ้นที่ในการพิจารณาคดีซงึ่ ก็ล้วนแล้ วแต่เกิดขึ ้นภายในรัว้ คุก ส่วนคนที่ถกู จองจําหรื อคุมขังอยู่ในคุกนันไม่
้ ได้ ถกู
13
จองจําเพื่อเป็ นการลงโทษแต่ถกู จองจําไว้ ระหว่างพิจารณาคดี และในระหว่างที่ถกู จองจําคุมขังอยู่ภายในคุก
พวกที่ถูก กล่าวหาในความผิ ดนัน้ ๆ จะอยู่ร ะหว่างสอบสวนคดี ที่เป็ นไปด้ ว ยความล่าช้ า โดยวิธีก ารทั่วไป
ของขบวนการพิจารณาคดีของพม่า คือ การทรมานนักโทษเพื่อให้ ได้ มาซึ่งหลักฐานและคําสารภาพ 14 และ
เมื่อสุดท้ ายนักโทษยอมสารภาพ พบว่ามีความผิดก็จะถูกคุมขังไว้ จนกว่าจะถูกเรี ยกไปรับความผิดตามโทษ
ต่าง ๆ ต่อไป
12

1 3

การที่คกุ เป็ นสถานที่จองจําคุมขังผู้ถกู กล่าวหาว่าทําความผิด เป็ นสถานที่แห่งการทรมานและพื ้นที่
ที่ใช้ ประหารชีวิต แต่ในส่วนของการจองจําคุมขังในสมัยก่อนอาณานิคมไม่ได้ เป็ นมาตรการการลงโทษโดย
ตัวมันเอง ซึง่ แตกต่างจากคุกพม่าในสมัยอาณานิคมอังกฤษ เพราะการจองจําหรื อการคุมขังในยุคนี ้เป็ นเหมือน
การมาตรการการลงโทษที่พบเห็นได้ ทวั่ ไป อย่างไรก็ตามในทางปฏิบตั ิก็พบว่ามีหลากหลายกรณีที่ตวั บุคคลหนึง่
จะถูกจองจํากักขังไว้ ภายในคุกเป็ นเวลาอย่างยาวนานได้ เช่นกัน เพราะในสมัยนี ้กษัตริ ย์พม่าได้ ใช้ การจองจําคุม
ขังเป็ นเสมือนเครื่ องมือขัดขวางหรื อบทลงโทษต่อฝ่ ายตรงข้ ามของตน ซึ่งพวกที่มกั จะถูกจองจําจนบางครั ง้
ยาวนานจนถูกหลงลืมก็ยกตัวอย่างเช่น เหล่าพระที่อ้างว่าตนมีพลังอํานาจ ซึ่งส่งผลทําให้ เกิดความวุ่นวายทาง
สังคมก็ถกู จองจําคุมขังคู่ตรงข้ ามทางการเมืองของกษัตริ ย์ ข้ าราชการที่ไม่ซื่อสัตย์ และพวกเป็ นหนี ้ทังหลาย
้
15
เป็ นต้ น ซึง่ ในสมัยอาณานิคมก็ยงั มีการใช้ คกุ เป็ นเสมือนเครื่ องมือกีดกันฝ่ ายตรงข้ ามของตนเช่นกัน
14

ภาพแสดงลักษณะภายในคุก LET-MA-YOON
ที่มา : 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?,”.
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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7

จากภาพลักษณะภายในคุกมาจากหนังสือของ Henry Gouger เขาได้ ใช้ ชีวิตอยู่ภายในคุกพม่า
ในช่วงประมาณทศวรรษ 1820 เป็ นเวลา 2 ปี ด้ วยกัน เนื่องจากการถูกสงสัยว่าเขาเป็ นสายลับอังกฤษในช่วง
สงครามอังกฤษพม่า ซึ่งจากภาพแสดงให้ เห็นถึงคุกพม่าในขณะที่ปกครองตนเองว่ามีการลงโทษที่เต็มไปด้ วย
ความทุก ข์ ทรมานและความเจ็ บปวดทางร่ า งกายนักโทษ นัก โทษภายในคุก ถูก ล่า มโซ่อย่างทารุ ณ ทัง้ ยัง
ถูกทรมานทางร่ างกายต่าง ๆ นานา แสดงให้ เห็นถึงความโหดร้ ายของผู้คุมในการจัดการกับนักโทษของพม่า
ภายในคุกในช่วงนี ้อย่างชัดเจน 16 ยกตัวอย่างเช่น การทรมานที่เราเห็นจากภาพ คือ การห้ อยขานักโทษสูง
โดยให้ ส่ว นหัว และไหล่อ ยู่ที่ พื น้ แม้ จ ะไม่สูง พอจะเป็ นอัน ตรายถึ ง ชี วิ ต แต่ก็ ไ ม่ ไ ด้ ตํ่ า พอที่ จ ะไม่ ทํ า ให้ เ กิ ด
ความเจ็บปวดที่มากมายขึ ้นต่อร่างกายของนักโทษ
15

ในขณะที่ เขาหลบหนีอ อกจากคุก เพื่ อ ไปยัง บ้ า นของตนเองและถูก จับ กลับ มาได้ สํา หรั บ เขาเอง
โดนล่ามโซ่ตรวนที่ขาตลอดไว้ ทงวั
ั ้ นทังคื
้ น แต่โชคร้ ายกว่านันคื
้ อผู้สมรู้ ร่วมคิดที่พาเขาหลบหนีถกู ผู้คมุ นําตัวไป
ตรึงกับพื ้นด้ วยการตอกตะปูยดึ ไว้ ที่ข้อมือและข้ อเข่า ด้ วยสภาพที่ตวั ควํ่าอยูแ่ ต่หน้ าต้ องหงายขึ ้นเพื่อรับแสงแดด
ซึง่ การลงโทษแบบนี ้จะฆ่าชาวยุโรปภายในเวลาอันสันแน่
้ นอนแต่สําหรับชาวพม่าดูเหมือนว่าจะทําให้ เขาพิการ
ไปตลอดชี วิ ต และไม่ไ กลกัน นัก มี การทรมานที่ เรี ยกว่า “Picketing” เกิ ด ขึน้ คื อ การที่ นัก โทษจะถูก แขวน
ด้ ว ยเชื อ กและนํ า้ หนักตัวทัง้ หมดก็ บัง คับให้ ร่ างกายต้ อ งวางเท้ า ลงบนแผงปุ่ มตะปูขนาดเท่า เหรี ยญ และ
การที่เท้ าเปลือยเปล่าของนักโทษเหยียบลงไปนันในบางที
้
ก็สง่ ผลถึงความพิการไปตลอดชีวิต
ในขณะที่อยู่ภายในคุกอย่างที่กล่าวข้ างต้ นคือ จะมีการดําเนินการพิจารณาคดีซึ่งการสอบสวนหรื อ
คาดคัน้ คํ า สารภาพจากนัก โทษก็ ห นี ไ ม่ พ้ นการใช้ วิ ธี ก ารทรมานร่ า งกายนัก โทษ จากคํ า บรรยายของ
Henry Gouger เขาได้ เป็ นประจักษ์ พยานในวิธีการดําเนินการพิจารณาคดีหนึ่ง โดยมีผ้ ตู ดั สินความนัง่ อยู่
ณ เพิงของเขา ตรงข้ ามกันคือชายหนุม่ ที่ถกู กล่าวหาว่าเป็ นขโมย เมื่อเริ่ มการไต่สวนเขาก็ได้ ทําการปฏิเสธ และ
ในทัน ใดนัน้ จากคํ า สั่ง ของผู้ พิ พ ากษาเขาก็ ถู ก ทรมานโดยการให้ นั่ ง อยู่ ที่ เ ก้ าอี แ้ ละถู ก มัด แขนและขา
อย่างแน่นหนา และเหล่าผู้คุมก็นําไม้ กระดาน 2 อันสอดเข้ าไปที่ช่องระหว่างขาของเขาและออกแรงงัดไม้
กระดานทัง้ สองและสิ่งที่ได้ ยินคือเสียงร้ องด้ วยความเจ็ บปวด นํา้ ตาที่ไหลนองประสานไปกับเสียงกระดูก
ขาอ่อนหัก แต่เขาก็ยงั ไม่สารภาพและถูกทรมานต่อไปจนสลบ แต่แล้ วความโหดร้ ายก็ไม่หมดสิ ้นเมื่อเขาถูกปลุก
ขึ ้นมาด้ วยการสาดนํ ้าเย็นใส่อย่างแรง เมื่อได้ สติขึ ้นมาก็ให้ กลับไปยังห้ องขัง
ในวัน ต่อมาผู้พิพ ากษาก็ กลับมาไต่ส วนอีก ครั ง้ ในครั ง้ นี เ้ ขาถูกมัด ข้ อมื อไปด้ านหลังและใช้ เชื อ ก
ผูกกับข้ อมือนัน้ ไว้ แล้ วผูกกับคานไว้ โดยให้ ร่างกายของเขาห้ อยลงสู่พืน้ แต่มีเพียงปลายของนิว้ เท้ าเท่านัน้
ที่แตะกับพื ้นได้ และเขาถูกทรมานโดยทิ ้งไว้ ในท่านี ้จนกว่าเขาจะพูดรู้เรื่ องหรื อมีเหตุผลขึ ้นมามากกว่านี ้ 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).
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มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระยะเวลาผ่านไปด้ วยแรงเจ็ บปวดทัง้ หลายที่เขาเผชิ ญ เขาก็ สารภาพก่ อนเวลาที่ ไหล่ของเขาจะเคลื่อนที่
ผิ ด รู ป ไปและหัก พอดี ซึ่ง คํ า สารภาพของเขากล่า วถึ ง ชื่ อ ผู้ส มรู้ ร่ ว มคิ ด อี ก สองคนออกมา ซึ่ ง ทัง้ สองคนนี ้
มีความสามารถในการจ่ายเงินให้ กับผู้พิพากษาเป็ นเหมือนสิ่งที่เขาต้ องการไว้ อยู่แล้ ว และสุดท้ ายแทนที่
ชายหนุ่มคนนี ้จะโดนโทษประหารชีวิตตัดหัวประจาน เขากลับถูกปล่อยให้ เป็ นอิสระเมื่อเหยื่อผู้บริ สทุ ธิ์ทงสอง
ั้
17
ถูกปอกลอกจนหมดตัว กรณีนี ้ เป็ นตัวอย่างที่ทําให้ เราเห็นว่ากระบวนการไต่สวนหาความผิดในสมัยนี ้เป็ นไป
ด้ ว ยความล่า ช้ า และเต็ มไปด้ ว ยความไม่ยุติธ รรมและความโหดร้ ายในการทรมานที่ นํา มาซึ่ง คํา สารภาพ
จอมปลอม อีกทังยั
้ งสะท้ อนให้ เห็นถึงการคอรัปชัน่ ที่เกิดขึ ้นภายในคุกอีกด้ วย
16

ส่วนอีกภาพความโหดร้ ายของคุกพม่าก่อนอาณานิคมที่กระทําต่อนักโทษนัน้ ก็หนีไม่พ้น ในส่วนของ
สภาพภายในคุกที่เต็มไปด้ วยอุปกรณ์การทรมานและโซ่ตรวนกับไม้ กระดานที่ยดึ นักโทษไว้ ทังยั
้ งแสดงถึงสภาพ
ความน่าขยะแขยงและความสกปรกโสโครกอย่างเกินจะบรรยายภายในคุกจากสภาพคุกที่ตงแต่
ั ้ สร้ างคุกมา
ไม่เคยถูกปั ดกวาดหรื อทําความสะอาดเลย รวมกับซากหรื อคราบนํ ้าหมากที่มีอยู่ให้ เห็นอย่างเกลื่อนกลาด
กลิ่นเน่าเหม็นของสัตว์ที่ตายแล้ ว พวกเศษอาหารผักเน่า อีกทัง้ กลิ่นยาสูบมากมายตลบอบอวลอยู่ กลิ่นตัว
เหล่านักโทษที่ไม่เคยแม้ แต่อาบนํ ้าในท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนชื ้น ซึง่ สภาพทังหมดทั
้
งมวลนี
้
้อยูภ่ ายใต้ พื ้นที่
ที่แสงแดดลอดผ่านรู กําแพงเข้ ามาน้ อยมากและไม่ต้องพูดถึงเรื่ องการระบายอากาศที่แทบจะเป็ นไปไม่ได้ เลย
และยังมี ภาพที่น่าเวทนาของเหล่า นักโทษที่ต้อ งอดทนต่อการทรมานและความอดอยาก การขาดอาหาร
ที่ส่งผลให้ ร่างกายซูบผอมเห็นแต่กระดูก ผสมผสานกับความน่าขยะแขยงของร่ างกายนักโทษที่เต็มไปด้ วย
นํ ้าเหลือง 18
17

ภายในคุกก็จะมีนกั โทษอยูร่ วมกันภายในพื ้นที่โล่งในตัวอาคารที่มีอยูส่ ว่ นเดียวตรงกลาง โดยแต่ละคน
ห้ ามแม้ แต่จะสนทนากัน ซึ่งส่วนมากแล้ วทุกคนก็จะจมกับความเจ็บปวดทุกข์ทรมานของตนเองจนไม่ได้ สนใจ
กันและกันอยูแ่ ล้ ว นอกจากนันก็
้ จะมีผ้ คู มุ คอยดูแลอยูท่ งที
ั ้ ่เคยยืนคุมอยูภ่ ายในและด้ านนอก ทังยั
้ งมีการอธิบาย
ถึงลักษณะของผู้คมุ ว่า สามารถที่จะติดสินบนได้ อย่างง่ายดายด้ วยเหล้ า 19 และยังปรากฏถึงการใช้ เหล่านักโทษ
กันเองเป็ นผู้คุม โดยกล่าวถึงการที่ยุคสมัยนี ้ น้ อยคนนักที่จะทํางานภายในคุกเพราะเป็ นงานชัน้ ล่างที่ต้อง
เกี่ยวข้ องกับความรับผิดชอบและถือว่าเป็ นงานที่น่ารังเกียจ จึงเป็ นเรื่ องที่พบเห็นได้ ทวั่ ไปว่านักโทษที่ใช้ ความ
รุ นแรงหรื อชัน้ ตํ่าจะได้ รับการยกเว้ นโทษเมื่อแลกกับการทําหน้ าที่เหมือนกับผู้คุมในการเป็ นผู้โบย เฆี่ยน ตี
เป็ นผู้เค้ นความจริ งผ่านการทรมานนักโทษคนอื่นระหว่างพิจารณาคดีความ รวมไปถึงการเป็ นเพชฌฆาต
18

17

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

18

Ibid., 146-149.
Ibid., 138, 141.

161.
19

กําเนิดคุกสมัยใหม่ในพม่าสมัยอาณานิคมระหว่างทศวรรษ 1880 -1930

9

ประหารชีวิตนักโทษคนอื่น 20 ซึ่งในส่วนนักโทษด้ วยกันเองโดยทัว่ ไปแล้ วก็ไม่ได้ มีความสนใจที่จะอยากเป็ นนัก
เนื่องจากการกระทําดังกล่าวเป็ นการกระทําที่โหดร้ ายต่อเพื่อนนักโทษด้ วยกันเองทําให้ เป็ นที่รังเกียจมากขึ ้น
19

เหล่านักโทษที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้คุมจะถูกสักสัญลักษณ์ คล้ ายแหวนไว้ ที่แก้ มทังสองข้
้
างหรื อที่เรี ยกว่า
“pah-quet” เอาไว้ เพื่อให้ ร้ ู ว่าทํางานอยู่ที่คกุ และเป็ นผู้กระทําความผิดด้ วย โดยกลุ่มของนักโทษที่เป็ นผู้คุมนี ้
มีประมาณ 7-8 คนได้ ทังนี
้ ้ก็จะมีหนึง่ คนที่ถกู แต่งตังให้
้ เป็ นหัวหน้ าสูงกว่าคนที่เหลือ และมักจะถูกเรี ยกว่า “พ่อ”
หรื อ “father” และขึ ้นชื่อว่าไม่มีความรู้ สกึ ใจร้ าย และโหดร้ ายอย่างมาก 21
20

ที่กล่าวมาทังหมดเกี
้
่ยวกับคุกพม่าสมัยก่อนอาณานิคมนันทํ
้ าให้ เราเห็นลักษณะที่ชดั เจนอย่างมาก
ของมันก็คือ การเป็ นคุกที่เต็มไปด้ วยความโหดร้ ายทารุ ณอย่างมาก ทังการปฏิ
้
บตั ิต่อนักโทษอย่างไม่เป็ นธรรม
การทรมานร่ างกายนักโทษ และสภาพความเป็ นอยู่ภายในคุกที่น่าขยะแขยง ซึ่งอาจจะทําให้ เรามองได้ ว่าคุก
ก่อนสมัยอาณานิคมนีก้ ็ถือว่าเป็ นสถาบันที่มีอํานาจอย่างมาก โดยการทําให้ คนรู้ สึกหวาดกลัวไม่กล้ าทํา
ความผิดเนื่องจากการลงโทษที่โหดร้ ายทารุ ณ แต่ในความเป็ นจริ งนันอํ
้ านาจดังกล่าวถูกลดทอนลงโดยตัวของ
ผู้คุม และตัว ของนัก โทษเองที่ เ ราเห็ น ได้ ชัด ก็ จ ากการที่ ผ้ ูคุม ที่ มี อํ า นาจเต็ ม และเด็ ด ขาดแต่ส ามารถซื อ้ ได้
ทําให้ นกั โทษมีข้อยกเว้ นและไม่ต้องตกอยูภ่ ายใต้ อํานาจนันอย่
้ างเต็มที่และเด็ดขาดในหลายกรณี
อีกทังภาพความโหดร้
้
ายของคุกพม่าในช่วงนี ้ที่เน้ นไปในด้ านการลงโทษหรื อทรมานไปที่ตวั ร่ างกาย
ของนักโทษ ก็ถูกทําให้ เป็ นตัวแสดงถึงความโหดร้ ายของระบบการปกครองของกษัตริ ย์พม่าในขณะนันว่
้ ามี
ความโหดร้ ายป่ าเถื่อน ทําให้ ที่นี่ต้องการการปกครองที่มาจากอังกฤษและสุดท้ ายก็ถกู ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ
สร้ างความชอบธรรมให้ กบั อังกฤษในการเข้ ามาปกครองอาณาจักรพม่านัน่ เอง 22
21

ลักษณะทั่วไปและการควบคุมจัดการคุกพม่ าในยุคอาณานิคมอังกฤษ
การต้ องเผชิญกับการปกครองใหม่โดยอังกฤษ การปรับตัวทางเศรษฐกิจใหม่ การต้ องประสบกับการ
เปลี่ ย นแปลงทางด้ านสัง คมทั ง้ การแบ่ ง ชนชั น้ ทางสัง คมใหม่ การขาดเครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย วทางจิ ต ใจคื อ
สถาบันกษัตริ ย์และการที่สถาบันทางศาสนาลดอํานาจลง การเปลีย่ นทังหมดภายใต้
้
การปกครองจากอังกฤษนี ้
เกี่ ย วข้ องกับ การก่ ออาชญากรรมและสัด ส่ว นนักโทษชาวพม่า ที่เ พิ่ม ขึน้ ในคุก และสิ่งที่ ขาดไม่ไ ด้ เ ลยก็ คื อ
การที่องั กฤษเข้ ามาและนํานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ ามาในดินแดนอาณานิคมนี ้ รวมไปถึงคุกสมัยใหม่เช่นกัน
ในประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมหรื อวิธีการดําเนินคดีทางกฎหมายของพม่าก่อนที่องั กฤษ
เข้ ามานัน้ เรี ยกว่า ระบบพม่า ซึ่งมีลกั ษณะที่เป็ นอยู่ในรู ปแบบที่เรี ยกว่าประนีประนอมกันมากกว่า ทําให้
20

Thet Thet Wintin and Ian Brown, “Colonial Burma’s Prison: continuity with its pre-colonial past?,”.
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,”.
21
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ในช่วงแรกของการที่องั กฤษนําระบบศาลสมัยใหม่เข้ ามาใช้ ในพม่า เป็ นไปในทิศทางที่ประนีประนอมเช่นกัน
และจุดอ่อนนี ้ก็ถกู มองข้ ามจนกระทัง่ ทศวรรษที่ 1880 โดยกรอบคิดเรื่ องกฎหมายของพม่าแต่ก่อนนันผู
้ กอยู่กบั
2 อย่างด้ วยกัน คือ สิ่งที่เรี ยกว่า “Dhammathat” (พระธรรมศาสตร์ ) อย่างแนบแน่น ซึ่งเป็ นกฎหมายโบราณ
ของฮิ น ดูซึ่ ง อยู่ใ นรู ป แบบภาษาบาลี แ ละ “Yazathat” ซึ่ ง เป็ นเหมื อ นรวบรวมบัน ทึ ก กฎและจารี ต ต่ า ง ๆ
้ ่งยากและการฟ้ องร้ องเป็ นไปด้ วย
ของกษัตริ ย์แห่งอังวะ 23 อังกฤษมองว่า กฎหมายและการศาลของพม่านันยุ
ความล่าช้ า เสียค่าธรรมเนียมหลายชันหลายตอน
้
การตังทนายซั
้
บซ้ อนไม่แน่นอน การตรวจสอบพิสจู น์คดีก็ใช้
วิธีดํานํ ้า ลุยไฟ อังกฤษมองว่าวิธีดงั กล่าวล้ าหลังป่ าเถื่อน
22

และเมื่ออังกฤษเข้ ามานําระบบศาลสมัยใหม่เข้ ามาก็ได้ ผสมผสานกับระบบเดิมนี ้ โดยการขึ ้นศาล
ว่ า ความพิ จ ารณาคดี ก็ ทํ า ตามแบบศาลสมัย ใหม่ มี ผ้ ูพิ พ ากษา มี ลูก ขุน มี ท นาย ตามระบบอัง กฤษ 24
แต่การตัดสินความนัน้ ทัง้ ที่ ควรจะเป็ นการนํ ากฎหมายของตะวัน ตกมาปรั บใช้ อ ย่า งเต็ม ที่แ ล้ ว เมื่อ มีก าร
เปิ ดโอกาสให้ เรี ยนและสอบผ่านกฎหมายแบบตะวันตก แต่อย่างไรก็ตามการที่ไม่ได้ เข้ าใจอย่างแท้ จริ งและ
แทบไม่มีอํานาจในการประยุกต์ปรับใช้ กฎหมายดังกล่าว ทําให้ สว่ นใหญ่ในการตัดสินคดีความก็ยงั คงใช้ เหตุผล
ที่เป็ นแบบพม่าอยูเ่ หนือกฎหมายอยูด่ ี แต่เมื่อหลังทศวรรษ 1880 กลับกลายเป็ นว่าปั ญหาไม่ได้ อยู่ที่ผ้ พู ิพากษา
ไม่สามารถประยุกต์ใช้ กฎหมายได้ แต่เป็ นการนํากฎหมายมาใช้ อย่างตรงตัวเกินไป และเป็ นเหมือนเครื่ องจักร
คือการที่ ผ้ ูพิพ ากษาบังคับ ใช้ ก ฎหมายโดยที่เขาไม่ทํา ความรู้ จักผู้คน ทําให้ เ กิ ดปั ญหาตามมา 2 อย่า งคื อ
เป็ นการเพิ่มโอกาสการเกิดคอรัปชัน่ มากขึ ้นและการขยายตัวของจํานวนคดีการฟ้ องร้ อง 25
2 3

24

เมื่อพูดถึงอาชญากรรมในพม่าช่วงก่อนหน้ าทศวรรษ 1880 แล้ ว ถื อได้ ว่าแทบไม่มีเลย บ้ านเมือง
สงบสุข ไม่มีแม้ กระทั่งคนยากจน และลักษณะทั่วไปของคนพม่าก็ ถูกพรรณนาไว้ ว่าเป็ นคนรั กสงบ นิสยั ดี
สัดส่วนประชากรในคุกนัน้ คนพม่าน้ อยกว่าคนอื่นอย่างมาก นักโทษส่วนมากจะเป็ นพวกคนอินเดียที่ยากจน
มาทํางานทางใต้ ของพม่า แต่เมื่อถึงทศวรรษ 1880 เป็ นต้ นไปสถานการณ์เริ่ มแย่ลง อาชญากรรมแพร่ ไปยัง
ชาวพม่าเพราะต้ องปรับตัวกับเศรษฐกิจใหม่ที่องั กฤษนําเข้ ามา ต้ องทํางานหนักในการผลิตข้ าวเพื่อส่งออก
้
อกบฏ
อาชญากรหรื อนักโทษเป็ นชาวพม่ามากขึ ้นและคนจนพบเห็นได้ ทวั่ ไป 26 ทังจากภาวะสงครามและการก่
ต่าง ๆ ดังจะเห็นได้ ตามตารางแสดงอัตราการฆาตกรรมและความยากจนต่อ 1 ล้ านคน
25

23
24

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

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, พม่า ประวัติศาสตร์ และการเมือง, หน้ า 48.
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.
25
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ช่วงเวลา

การฆาตกรรม

ความยากจน

1876-1880

26.5

11.6*เฉพาะพม่าทางใต้

1886-1890

สงครามและการก่อกบฏ

1896-1900

24.8

9.5**ทังจั
้ งหวัด

1906-1910

32.0

9.4**

1916-1920

42.9

17.9**

1926-1930

59.7

31.9**

11

ที่มา : J.S. Furnivall, Colonial Policy and Practice (New York University Press, 1956), p. 138.
หลังจากนันก็
้ มีการเติบโตขึ ้นของอาชญากรรมอย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ ในปี 1913 เป็ นที่น่าสังเกตว่า
จํานวนสัดส่วนประชากรของนักโทษในพม่ามากกว่าจังหวัดอื่นในอินเดียวกว่า 3-4 เท่า ทําให้ คกุ ที่มีอยู่เดิมนัน้
ต้ องถูกต่อเติมทําให้ ใหญ่ขึน้ เรื่ อย ๆ ถึงอย่างนันแล้
้ วก็ ตามคนก็ยังคงล้ นคุกอยู่ดี แม้ จะสร้ างคุกใหม่เพิ่มอีก
ก็โตไม่ทนั ยอดที่มากขึ ้นของนักโทษ ซึง่ มีความพยายามแก้ ปัญหาเหล่านี ้โดยการทําทุกวิถีทางเพื่อลดจํานวนคน
ในคุก ทังการบั
้
งคับใช้ แรงงานทาสภายนอกทํางานหนักทังสร้
้ างถนนและทํางานในเหมือง และหาโอกาสดี ๆ
เพื่ อ จะปล่ อ ยนัก โทษที่ มี ค วามประพฤติ ดี ใ นพิ ธี ก ารหรื อ วัน สํ า คัญ รวมถึ ง ในช่ ว งสงครามโลกครั ง้ ที่ 1
(1914-1918) ที่ บัง คับ ใช้ แรงงาน แต่ แ ล้ ว เมื่ อ ปี 1920 ปั ญ หาคนล้ น คุก ก็ ก ลับ มา และการเติ บ โตขึน้ ของ
อาชญากรรมนันไม่
้ ได้ มาจากการไม่สนใจแก้ ปัญหา เพราะมีความพยายามลดอาชญากรรมลงแล้ วทังการ
้
ปรับปรุงระบบตํารวจและใช้ วิธีการอีกมากมายในการยับยังอาชญากรรม
้
แต่แล้ วก็อาชญากรรมก็ยงั คงเพิ่มขึ ้น
27
อย่างต่อเนื่อง
26

ซึ่งเหตุผลของการที่อาชญากรรมเติบโตขึ ้นนัน้ Furnivall ก็ได้ อธิบายไว้ หลายอย่างด้ วยกัน ทังการที
้
่
คิดว่าอาจจะเป็ นเพราะนิสยั ธรรมชาติของชาวพม่า แม้ จะเป็ นจริ งแต่ก็เพียงอธิบายว่า ทําไมเกิดอาชญากรรม
แต่ไม่ได้ อธิ บายถึงการเติบโตของอาชญากรรม อีกข้ อเสนอหนึ่งก็ คือ ความไม่สงบที่เป็ นผลมาจากสงคราม
ซึ่งในข้ อเสนอนี ้ Furnivall เองก็บอกว่าไม่น่าใช่เพราะรากปั ญหามันต้ องลึกมากกว่านัน้ และอีกข้ อเสนอ คือ
ความลุม่ หลงในแอลกอฮอล์ เนื่องจากว่าภายใต้ การปกครองของพม่าเองห้ ามไม่ให้ มีเหล้ าได้ แต่พออังกฤษเข้ า
มาปกครองห้ ามคนพม่า ไม่ได้ เ พราะคนเชื อ้ ชาติ อื่ น ต่างต้ อ งการเสพเหล้ า สุร ากัน ทัง้ นัน้ และเขายัง กล่า ว
27

Ibid., 137-140.
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ต่อว่าการเกิดขึ ้นของการเติบโตอาชญากรรมเกิดจากพม่าทางตอนล่างก่อนแล้ วจึงแพร่ไปยังพม่าตอนบน ซึ่งทํา
ให้ อาชญากรรมกลายเป็ นความผิดปกติอย่างหนึ่งของการปกครองของอังกฤษเอง ซึ่งก็คือ การเรี ยกเก็บภาษี
ที่โหดร้ ายและขูดรี ดอย่างมาก และอีกปั จจัย ก็ คือ การสูญเสียอํานาจที่พึ่งพาทางจิ ตใจอย่างศาสนาลงไป
ซึ่งดูเหมือนว่าเหตุผลนี ้จะเป็ นคําอธิ บายที่มีแนวโน้ มจะเป็ นจริ งที่สดุ ทําให้ สงั คมแตกสลาย และเมื่อคนพม่า
สูญ เสีย ที่ พึ่ง ทางจิ ต ใจไปทํ า ให้ ข าดจารี ต หรื อบรรทัด ฐานที่ ดี ไ ปร่ ว มกับ เหตุผ ลการตกงาน ความยากจน
การเป็ นหนีส้ ิน การไร้ ที่ดินทํากิ น โดยสภาพเศรษฐกิ จดังกล่าวที่บีบทําให้ เกิ ดการเติบโตของอาชญากรรม
อย่างรวดเร็ ว 28
27

ซึ่งคําอธิ บายนีก้ ็ ตรงกับ Cady ที่ว่าโครงสร้ างทางสังคมของพม่าแตกสลายไป เนื่องจากการให้
การศึ ก ษาแบบใหม่ ข องอัง กฤษที่ ทํ า ให้ ค นส่ง ลูก ไปเรี ย นโรงเรี ย นรั ฐ บาลมากกว่ า ที่ จ ะเรี ย นโรงเรี ย นวัด
ใกล้ ชิดพระพุทธศาสนาและซึมซาบคุณธรรม จริ ยธรรมต่าง ๆ กล่าวว่า เมื่อมีการเปลีย่ นแปลงทางการศึกษาเด็ก
ไม่ได้ รับการสัง่ สอนด้ านศีลธรรม ซึง่ จาก Cady กล่าวว่า อาชญากรรมส่วนมากจะกระทําโดยพวกคนหนุม่ เร่ร่อน
ไม่มีที่ดินเป็ นของตนเองและตกงาน ซึ่งเริ่ มจากการเป็ นขโมยและก็กลายเป็ นพวกยากจนขอทาน บางส่วน
ก็ทําผิดเพื่อความตื่นเต้ น และปั จจัยทางเศรษฐกิจที่สง่ เสริ มให้ เกิดความไม่เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยในสังคมพม่า
และนําไปสูก่ ารเติบโตขึ ้นของอาชญากรรมอย่างรวดเร็ ว 29
28

เมื่อพูดถึงตัวคุกที่เป็ นสถานที่ที่จบั ต้ องได้ ในส่วนของลักษณะทางกายภาพของคุกนันก็
้ จะเป็ นสถานที่
ที่ล้ อ มด้ วยกํ า แพงที่ เ ป็ นกํ าแพงหิ น สูง หนามีป ระตูส องชัน้ และอาคารกลางเป็ นตึก ใหญ่ แ ละมี อ าคารย่อ ย
แตกออกเป็ นปี กจากอาคารใหญ่ โดยแต่ ล ะอาคารจะมี นั ก โทษอยู่ แ ละการแยกนัก โทษออกจากกั น
ในแต่ละอาคารนี ้ก็เพื่อแยกส่วนนักโทษที่ทําความผิดต่างกันและความแตกต่างกันในการดํารงชีวิตในคุกมีการ
กันส่
้ วนแยกกันต่างหากอย่างชัดเจน 30 จะสังเกตเห็นได้ วา่ รูปแบบทางกายภาพของคุกพม่าในสมัยนี ้จะมีความ
คล้ ายคลึงกับรูปแบบทางกายภาพทัว่ ไปของคุกสมัยใหม่ เห็นได้ จากภาพถ่ายทางอากาศของคุกกลางในย่างกุ้ง
แม้ วา่ จะเป็ นภาพที่ถกู ถ่ายในภายหลังก็ตามแต่ก็แสดงให้ เราเห็นอย่างชัดเจน รู ปนี ้ถ่ายเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม
1945 และสังเกตว่ามีคําพูดปรากฏอยูบ่ นหลังคาของอาคารคุกที่เขียนว่า “British Here” ดังภาพ
29

28

Ibid., 141.
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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ภาพถ่ายทางอากาศคุกกลางย่างกุ้ง
ที่มา : Leslie K. Roane, “Rangoon Central Jail,” Available from
https://johnckelley.wordpress.com/photos/rangoon-central-jail/ (March 21, 2015).
ในปลายศตวรรษที่ 19 คุกพม่าได้ ปรากฏถึงความเปลี่ยนแปลงด้ านความคิดในการลงโทษ โดยมีการ
ใช้ ระเบียบวินยั เป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุนตรรกะการเปลี่ยนแปลงการลงโทษจากเดิมที่ม่งุ เป้าหมายไปยัง
ร่ างกายของนักโทษไปยัง การลงโทษแบบใหม่ที่มุ่ง ถึงจิ ตใจของนักโทษ แม้ ว่าในทางปฏิ บัติก ารลงโทษใน
อาณานิ ค มจะยัง พบว่ า มี ก ารใช้ ก ารลงโทษทางร่ า งกายเป็ นส่ว นใหญ่ ใ นหลายกรณี ก็ ต าม แต่แ ม้ ก ระทั่ง
ความรู้ทางจิตวิทยาก็ยงั ทําให้ เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงความคิดเกิดขึ ้น โดยการนําความรู้ จิตวิทยามาปรับใช้
ในกระบวนการศาลและภายในคุกเอง เพื่อจะสามารถทําความเข้ าใจความคิดและจิตใจของนักโทษอีกด้ วย 31
30

เมื่อพูดถึงคุกในสมัยอาณานิคมแล้ วอาจกล่าวได้ ว่า คุกเป็ นพื ้นที่ในการลงโทษผ่านการกักขังนักโทษ
เท่ า นัน้ ไม่ ใ ช่ พื น้ ที่ ที่ ก ารพิ จ ารณาคดี เ กิ ด ขึ น้ เพราะในสมัย นี จ้ ะมี ก ระบวนการยุติ ธ รรมแยกต่ า งหาก คื อ
การมีศาลที่ทําหน้ าที่ตดั สินความและระบุโทษที่นกั โทษได้ รับในการถูกจองจํากักขังต่างกันไปตามระยะเวลา
ที่ขึ ้นอยูก่ บั ความร้ ายแรงของความผิดที่กระทํา และจึงส่งตัวนักโทษมายังคุกเพื่อชดใช้ ความผิดผ่านการจองจํา
กักขัง ซึง่ การที่การจองจําคุมขังในสมัยอาณานิคมถือว่าเป็ นมาตรการการลงโทษโดยตัวมันเอง และเป็ นเหมือน
มาตรการการลงโทษที่พบเห็นได้ ทวั่ ไปอีกด้ วย 32 ทําให้ คกุ จึงเป็ นสถานที่หนึ่งที่มีความสําคัญมากต่อการรักษา
31

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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ความสงบและกฎระเบียบของสังคมภายในอาณานิคม และเจ้ าอาณานิคมอย่างอังกฤษจึงไม่อาจละเลยคุกและ
มักจะเข้ ามาแทรกแซงควบคุมอยูเ่ สมอ
ทังนี
้ ้คุกยังเป็ นสถานที่ที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นสําคัญอย่างหนึง่ คือ การบังคับใช้ แรงงานทาส ซึ่งถือว่ามี
ความสําคัญมากในการสร้ างอาณานิคมแห่งนี ้ โดยนักโทษภายในคุกจะถูกบังคับให้ ออกมาใช้ แรงงานทาส
ภายนอกคุก ซึ่งปฏิบตั ิกนั อยู่สืบเนื่องมาตังแต่
้ ก่อนอาณานิคมแตกต่างกันไปก็เพียงรายละเอียดงานปลีกย่อย
เท่านัน้ โดยในการบังคับใช้ แรงงานทาสสมัยอาณานิคมจะเน้ นให้ นกั โทษเหล่านี ้เป็ นแรงงานสําคัญในการ
ทํางานหนักสร้ างถนนและงานด้ านชลประทานต่าง ๆ เห็นได้ จากในเดือนมกราคมปี 1918 มีกลุ่มนักโทษ
กว่า 1,523 คน ถูกบังคับใช้ แรงงานทาสโดยการส่งไปยังเมโสโปเตเมียและในปี ปลายทศวรรษ 1920 ได้ พบว่า
มี ค่า ยนัก โทษตัง้ ขัน้ หลายแห่ง ใกล้ กับ แหล่ง ระเบิ ด หิ น ทํ า เหมื อ งที่ เ ป็ นของรั ฐ บาลอาณานิ ค มทัง้ สองแห่ ง
ในต่างจังหวัด ทังนี
้ ้ยังพบว่ามีการส่งนักโทษจํานวนมากออกไปยังตังถิ
้ ่นฐานเป็ นทัณฑนิคมที่เกาะอันดามัน 33
ส่วนการพรรณนาภาพความเป็ นอยู่ของคุกพม่าสมัยอาณานิคมสําหรับ Furnivall ได้ พรรณนาถึง
ลักษณะของระบบการลงโทษภายในคุกว่าเต็มไปด้ วยสิ่งสกปรก ความเสื่อมโทรมขึ ้นชื่ออย่างมากด้ านความ
โหดร้ ายและเป็ นที่ร้ ู จักกันอย่างดีด้านการบกพร่ องในเรื่ องของระเบียบวินยั เขายังบรรยายต่อว่าสภาพทาง
กายภาพของคุกนันได้
้ มีการพยายามต่อเติมสร้ างเพิ่มขึ ้นเสมอเพื่อให้ ใหญ่พอที่จะจุคนได้ มากขึ ้น แต่อย่างไรก็
ตามคุกก็ยงั คงมีปัญหาเรื่ องคนล้ นคุกอย่างต่อเนื่อง ในเรื่ องความโหดร้ ายก็จะเห็นได้ ว่ามีวิธีการลงโทษโดยใช้
การโบยตีหรื อเฆี่ยนพบเห็นได้ ทวั่ ไปและใช้ กนั อย่างอิสระเสรี
32

ส่วนเรื่ องระเบียบวินัยที่มีอยู่หละหลวมถึงขัน้ มีการกล่าวว่านักโทษภายในคุกสามารถมีทุกอย่าง
ที่ เ ขาต้ องการได้ ยกเว้ นผู้ หญิ ง เท่ า นัน้ เอง ซึ่ ง อย่ า งไรก็ ต ามบางคนก็ ส ามารถครอบครองผู้ หญิ ง ได้ 34
ซึ่งตรงกันข้ ามกับ Nisbet ที่ได้ พรรณนาคุกในภาพลักษณ์ที่ดี สะอาด มีความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยอย่างมาก
และเต็มไปด้ วยบรรยากาศแห่งความอ่อนโยนกรุณาปราณี และแทบจะไม่มีการก่อจลาจลหรื อปั ญหาในคุกเลย
เพราะการที่ ทุก คนปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บวิ นัย อย่ า งดี การลงโทษโดยใช้ วิ ธี ก ารโบยตี ห รื อ เฆี่ ย นนัน้ ก็ ถื อ ว่ า
แทบไม่พบเห็นแล้ ว จะใช้ วิธีการนี ้ก็ต่อเมื่อจําเป็ นเท่านันแต่
้ อย่างไรก็ตาม สิ่งเดียวที่ทงคู
ั ้ ่ได้ ให้ ภาพลักษณะคุก
ไว้ เหมือนกันและเป็ นความจริ งของสภาพคุก ในขณะนันที
้ ่ปฏิเสธไม่ได้ เลยก็คือ สภาพของคนล้ นคุกและแม้ ว่า
ภาพการพรรณนาลักษณะคุกของทังสองคนจะให้
้
ภาพที่ขดั แย้ งกันอย่างสิ ้นเชิง แต่ก็ทําให้ ได้ เห็นถึงลักษณะของ
35
คุกได้ เพิ่มขึ ้นในระดับหนึง่
3 3

34

33
34
35

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

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.

กําเนิดคุกสมัยใหม่ในพม่าสมัยอาณานิคมระหว่างทศวรรษ 1880 -1930
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จากภาพที่มาจากหนังสือของ E.D. Cuming ซึ่งเขาได้ มีประสบการณ์ ในการอาศัยอยู่ในพม่า
กว่า 6 ปี ครึ่ งและได้ เขียนเรื่ องราวสภาพความเป็ นอยู่ของคนพม่าเอาไว้ โดยรู ปภาพนี ้เป็ นรู ปของกลุม่ นักโทษ
คนพม่าในคุกพม่าสมัยอาณานิคมอังกฤษ แม้ จะถูกพันธนาการด้ วยโซ่ไว้ แต่ก็ไม่ได้ แสดงให้ เห็นความเจ็บปวด
ทุกข์ทรมานต่อร่ างกายแต่อย่างใด และสีหน้ าท่าทางก็ดูไม่ได้ แสดงความลําบากหรื อความไม่สบายออกมา
โดยภาพนี ก้ ็ ถูก ทํ า ให้ ก ลายเป็ นภาพที่ แ สดงถึ ง อาชญากรรมที่ เ ริ่ ม เกิ ด ขึน้ มากในของกลุ่ม คนพม่า ภายใต้
การปกครองของอังกฤษ ทังยั
้ งให้ ภาพคุกในช่วงเวลานี ้ได้ อย่างดี ผ่านการแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงของ
คุกในสมัยนี ้ โดยการเปลีย่ นแปลงแนวความคิดในเรื่ องการลงโทษในช่วงต้ นสมัยใหม่ของยุโรปจากเดิมที่ลงโทษ
ทางร่างกายเพื่อให้ เกิดความเจ็บปวดกลายเป็ นระบบระเบียบวินยั ที่มีเป้าหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงจิตใจของ
นักโทษเป็ นหลักแทน สุดท้ ายแล้ วภาพนี ้จึงเป็ นตัวแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบการลงโทษซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของศิลปะการโน้ มน้ าวหรื อสร้ างความชอบธรรมของเจ้ าอาณานิคม 36
35

˰ภาพกลุม่ นักโทษชาวพม่า
ที่มา : 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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สภาพสังคมภายในคุก ประกอบไปด้ วยพัศดีสงู สุดหรื อผู้อํานวยการสูงสุดเป็ นข้ าหลวงชาวยุโรป และ
ส่วนมากเป็ นแพทย์ทหารที่ย้ายจากตําแหน่งทางทหารมาอยู่ในตําแหน่งพลเรื อนเมื่อยามไม่มีสงคราม และ
อีกเหตุผลก็เพื่อคอยฝึ กฝนใช้ ทกั ษะฝี มืออยูเ่ สมอเพื่อที่วา่ จะไม่ทิ ้งล้ างไปเลยทีเดียว และสามารถฟื น้ ฟูนําทักษะ
ที่ดีทางแพทย์เหล่านีก้ ลับมาใช้ ได้ ด้วยเวลาไม่นานเผื่อว่าต้ องเผชิญสงครามอีกครัง้ ซึ่งแพทย์ทหารเหล่านี ้
ก็มกั จะได้ รับมอบหมายหน้ าที่ให้ ดแู ลสถานีอนามัยต่าง ๆ โรงเรี ยนนักศึกษาแพทย์ สถาบันวิจยั ในหลายแห่ง
ดูแลเรื่ องงานบริ หารสุขาภิบาลทัว่ ไป ดูแลโรงพยาบาลทังหลาย
้
สถาบันจิตเวช และแน่นอนว่าคุกก็เป็ นหนึ่งใน
นันด้
้ วย 37
36

เมื่อแพทย์ ทหารเหล่านีท้ ี่ได้ รับมอบหมายงานให้ มาดูแลคุก ก็มักจะทํางานไม่ดี ไม่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญโดยตรงด้ านการบริ หารจัดการคุก ไม่ได้ เข้ ารับการอบรมที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับงานด้ านนี ้ อีกทังยั
้ งไม่ใส่ใจ
หรื อแทบจะไม่สนใจกับงานคุกเลย เนื่องจากการที่ได้ รับมอบหมายงานหลายอย่างมีความรับผิดชอบมากมาย
หลายตํา แหน่งนอกเหนือไปจากการดูแ ลคุก เวลาเซ็นเอกสารก็ มักจะเซ็ นให้ ผ่าน ๆ ไปที แวะเข้ าไปตรวจ
ภายในคุกบ้ างเป็ นครัง้ คราว และเร่งตรวจสอบเฉพาะคดีความที่มีความร้ ายแรงในส่วนของสถานพยาบาลในคุก
เท่านันเอง
้ อีกทังการที
้
่ข้าหลวงเหล่านี ้ไม่สามารถพูดภาษาท้ องถิ่นหรื อภาษาพม่าได้ ทําให้ สื่อสารกันไม่ร้ ู เรื่ อง
ต้ อ งใช้ ล่ า มแปลอยู่ เ สมออี ก ทัง้ ยัง มี ร ายงานว่ า หลายคนแสดงออกถึ ง ความไม่ พ อใจในตํ า แหน่ ง หรื อ
งานของตนเองในคุกอย่า งชัดเจนเพราะงานในคุก รายได้ น้อยมาเมื่อเทียบกับความรั บผิด ชอบที่ม ากมาย
อีกทังยั
้ งรู้ สึกว่าตัวเองจะมีประวัติที่ด่างพร้ อยเพราะต้ องทํางานที่เกี่ ยวกับคุกหรื อนักโทษ และที่สําคัญที่สุด
คือคุกเปรี ยบเสมือนเป็ นพื ้นที่ “dumping ground” เนื่องด้ วยถ้ าหากมีการพบว่าคนไหนที่ไม่ประสบความสําเร็ จ
ในงานวิจยั ของตนเองในฐานะแพทย์ก็มกั จะถูกโยกย้ ายมาประจําการที่คกุ
อย่างไรก็ตามก็มีบางคนที่สนใจงานด้ านนี ้อย่างมาก เนื่องจากด้ วยคุกนันเป็
้ นที่เหมาะในการทํางาน
ด้ านการแพทย์และให้ โอกาสในการพัฒนาวิจัยโดยเฉพาะด้ านการผลิตวัคซีนป้องกันโรคทังหลาย
้
ทําให้ คุก
เป็ นสถานที่ที่ เหมาะกับ แพทย์ เ หล่านี ใ้ นการเข้ ามาบริ หารดูแลอย่างประหลาด เขาจะได้ ป ระสบการณ์ ทัง้
ทางด้ า นวิ ทยาศาสตร์ ทางด้ า นกฎหมาย การบริ ห ารจัด การ การสุข าภิ บาล ความรู้ ด้ า นจิ ต วิท ยาและยา
ซึง่ สรุปแล้ วผู้อํานวยการสูงสุดของคุกก็มีบางคนที่จริ งจังกับการทํางานและดูแลคุกอย่างดีอยูเ่ ช่นกัน 38
37

ผู้คมุ หรื อเจ้ าหน้ าที่ภายในคุกต่าง ๆ ส่วนใหญ่ก็มกั จะเป็ นชาวอินเดีย ทํางานหนักชั่วโมงทํางานมาก
และยั ง ได้ เงิ น เดื อ นน้ อยได้ เพี ย งแค่ ป ระมาณ 20 รู ปี ต่ อ เดื อ น เท่ า นัน้ ซึ่ ง นํ า ไปสู่ ปั ญหาที่ ต ามมาคื อ

37
38

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

กําเนิดคุกสมัยใหม่ในพม่าสมัยอาณานิคมระหว่างทศวรรษ 1880 -1930

17

การรับสินบนต่าง ๆ นานา ทังการลั
้
กลอบนําเอายาสูบและกัญชาเข้ าไปภายในคุกเพื่อขายให้ กบั นักโทษและ
เพิ่มรายได้ ตนเอง อีกทังแทบจะไม่
้
มีโอกาสก้ าวหน้ าในหน้ าที่การงานเพราะไม่มีการเปิ ดให้ มีการเลือ่ นขันเลย
้ 39
38

ลัก ษณะลํา ดับ ขัน้ อํ า นาจหรื อ ลํา ดับ ขัน้ การทํา งานภายในคุก ประกอบไปด้ ว ยหลายฝ่ ายด้ ว ยกัน
อย่า งที่ ก ล่า วไปข้ างต้ น แต่ประเด็ น ที่น่า สนใจอี ก อย่า งหนึ่ง ได้ แก่ ประเด็ น การใช้ นัก โทษกัน เองเป็ นผู้คุม
โดยนัก โทษที่ มี ร ะยะเวลาการรั บ โทษมาอย่ า งยาวนานและมี พ ฤติ ก รรมที่ ไ ว้ ใ จได้ ก็ จ ะได้ แ ต่ ง ตัง้ ให้ เ ป็ น
ผู้ตรวจการณ์ในเวลากลางคืน หรื อบางทีเป็ นผู้ตรวจสอบดูแลทัว่ ไป หรื อแม้ กระทัง่ เป็ นผู้คมุ เอง ทําให้ เขาเหล่านี ้
มีสถานะที่สงู กว่านักโทษคนอื่น ซึ่งนักโทษที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้คมุ เหล่านี ้ถือว่าเป็ นตัวจักรสําคัญที่สดุ ในการทําให้
ระบบคุกอาณานิคมเคลื่อนไปได้ เพราะว่าตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ระดับสูงหรื อพัศดีไปจนถึงผู้คุมต่างก็เป็ นชาวยุโรป
ไม่ก็ เ ป็ นชาวอิ น เดี ย ทํ า ให้ นัก โทษที่ เ ป็ นผู้คุม ชาวพม่า เหล่า นี เ้ ป็ นกลุ่ม คนเดี ย วที่ ส ามารถที่ จ ะสื่อ สารกับ
นักโทษมากมายในคุกได้ จากสถานการณ์ดงั กล่าว ทําให้ เราเห็นว่าอํานาจที่แท้ จริ งไม่ได้ อยู่ที่พศั ดีหรื อผู้คมุ แต่
อยูท่ ี่นกั โทษเหล่านี ้ ซึ่งพวกเขามีอํานาจเหนือกว่านักโทษคนอื่นทังทางกายภาพ
้
ทางวัฒนธรรมและทางภาษา
ทังนี
้ ้เอง ทําให้ ตําแหน่งดังกล่าวอาจจะถูกนําไปใช้ ในทางที่ดีก็ได้ คือการใช้ ตําแหน่งนี ้นํามาปกป้องเพื่อนนักโทษ
ด้ วยกันเองหรื อจะใช้ มนั ไปในทางที่ผิด โดยการนําตําแหน่งมาเป็ นข้ ออ้ างในการใช้ รังแกและเอาเปรี ยบนักโทษ
คนอื่น ๆ และโดยที่พบเห็นส่วนใหญ่แล้ วก็มกั จะเป็ นอย่างหลังและใช้ อํานาจของตนเพื่อผลประโยชน์สว่ นตัว 40
39

ในส่วนของนักโทษธรรมดาทัว่ ไปที่ถกู ศาลสัง่ ให้ รับโทษกักขังตามแต่ระยะเวลาของตนเองที่ต่างกันไป
นันก็
้ ประกอบไปด้ วย นักโทษชาวพม่า นักโทษชาวอินเดีย และนักโทษชาวยุโรป จากสภาพพืน้ ที่ภายในคุก
ที่อธิบายไว้ ข้างต้ น จะเห็นว่าจะมีการแยกนักโทษออกจากกันในแต่ละอาคาร คือ การแยกนักโทษตามความผิด
ที่กระทําต่างกันไปและแน่นอนว่าจะต้ องมีสว่ นอาคารแยก ที่แยกนักโทษชาวยุโรปออกจากชาวพม่าและอินเดีย
เนื่องจากระบบชนชัน้ ทางสังคมที่ต่างกันและทําให้ มีการใช้ ชีวิตที่รูปแบบต่างกัน ความเป็ นอยู่ที่ต่างกันหรื อ
การที่ชาวยุโรปจะได้ รับการปฏิบตั ิ ที่ต่างไปจากนักโทษชาวพม่าและอินเดีย ซึ่งภายในคุกก็จะมีการกัน้ ส่วน
แยกกันต่างหากอย่างชัดเจน 41
40

และอีกประเด็นที่ขาดไม่ได้ เลยก็คือ เรื่ องของนักโทษโรคจิตที่จะมีสว่ นหนึ่งของคุกที่เรี ยกว่าเป็ นส่วน
โรงพยาบาลหรื อสถานพยาบาลภายในคุกก็จะเป็ นพื ้นที่ ที่เหล่านักโทษโรคจิตเหล่านี ้ถูกควบคุมไว้ เนื่องจาก
ความรู้ ทางจิตวิทยาที่มีทําให้ พบว่ามีผ้ ปู ่ วยโรคจิตอยู่มากภายในคุก 42 โดยมีรายงานว่าในบางทีผ้ ปู ่ วยจิตเวช
บางคนทัง้ ที่ก ระทํ าผิ ดและไม่ไ ด้ ก ระทํ าความผิด ต่า งก็ ต้ องถูกกักขังอยู่ในคุก ในส่วนที่ เ ป็ นสถานพยาบาล
41

39

Ibid., 298-299.
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.
40
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มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในคุกด้ วย ซึ่งจากมุมมองของพัศดีบางคนได้ ออกมาแสดงความคิดเห็นในแง่ที่ไม่ดีไว้ ว่า การอยู่ร่วมกันของ
ผู้ป่วยจิตเวชในคุกนี ้เป็ นการก่อให้ เกิดอันตรายและความเสียหายต่อการดูแลทังตั
้ วของผู้ป่วยจิตเวชเองและ
กระทบต่อการจัด การภายในคุกอย่างมากด้ วย แม้ ใ นภายหลังจะมีการสร้ างสถาบันจิ ต เวชขึน้ มาโดยตรง
แต่ก็ พ บว่า มี ส ภาพที่ ค นล้ น อย่า งรวดเร็ ว ทํ า ให้ ยัง คงพบผู้ป่ วยอี ก จํ า นวนมากที่ ยัง ถูก กัก ขัง อยู่ภายในคุก
ผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี ้มักจะถูกค้ นพบผ่านกระบวนการศาลหรื อบางทีจากในคุก ซึ่งมีการระบุไว้ ว่าเหล่านักโทษ
โรคจิตจะต้ องอยูภ่ ายในสถาบันจิตเวชหรื อไม่ก็สถานพยาบาลในคุกย่างกุ้งเพื่อสังเกตอาการ 43
42

ประเด็นการแบ่งระดับชันทางสั
้
งคมทังจากเจ้
้
าหน้ าที่ผ้ มู ีอํานาจต่าง ๆ ในการทํางานภายในคุกและ
ความเป็ นอยู่ของนักโทษเองก็ถูกแบ่งแยกกัน จัดเป็ นหมวดหมู่แยกผู้กระทําผิดโดยเฉพาะนักโทษชาวยุโรป
กับนักโทษคนพม่า 44 กระทัง่ นักโทษโรคจิตก็ยงั แบ่งแยกเชือ้ ชาติโดยความเป็ นอยู่และการปฏิบัติต่อนักโทษ
ก็ ต่า งกัน ไป แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง การแบ่ง แยกชนชัน้ ทางสัง คมที่ เ ป็ นอี ก เครื่ อ งมื อ ที่ สํ า คัญ มากอย่ า งหนึ่ ง ของ
เจ้ าอาณานิคมที่ใช้ จดั ระเบียบสังคมและวิธีการควบคุมปกครองผู้อยูใ่ ต้ อาณานิคม โดยการแบ่งชนชันทางสั
้
งคม
45
นันเป็
้ นเส้ นแบ่งสําคัญระหว่างเจ้ าอาณานิคมและผู้อยูใ่ ต้ อาณานิคม
43

44

โดยสรุปแล้ วคุกเป็ นเครื่ องมือสะท้ อนสังคมที่มนั ตังอยู
้ ไ่ ด้ อย่างชัดเจน ทังสภาพการเมื
้
อง สภาพสังคม
และสภาพเศรษฐกิจของสังคมนัน้ ๆ และแนวความคิดการปกครองของเจ้ าอาณานิคมต่อผู้ที่อยู่ใต้ ปกครอง
ในทุกด้ า น 46 ในทางการเมืองเราจะเห็น ว่าอังกฤษเข้ ามามีอํ านาจปกครองควบคุมทุกอย่างและมีอํา นาจ
ตัดสินใจทุกอย่าง และสภาพสังคมที่สะท้ อนให้ เราเห็นการคงอยู่ของระบบระเบียบทางสังคมที่เห็นชัดคือ การ
แบ่งแยก ชนชันทํ
้ าให้ การปกครองง่ายขึ ้น โดยการแยกส่วนให้ ชดั เจนระหว่างผู้ปกครองเจ้ าอาณานิคมและผู้อยู่
ใต้ ปกครอง ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นรูปแบบนี ้ออกมาอย่างชัดเจนผ่านสถาบันที่เป็ นเครื่ องมือของรัฐอย่างคุก 47 อีกทัง้
ยังแสดงให้ เห็นถึงนโยบายการปกครองหรื อแนวความคิดการปกครองของอังกฤษในเรื่ องการแบ่งแยกและ
ปกครองอีกด้ วย โดยการใช้ คนอินเดียแทนที่คนพม่าเองในการเข้ ามาทํางานด้ านการปกครอง
4 5

46

คุก จึ ง เป็ นสถานที่ ห นึ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คัญ มากต่ อ การรั ก ษาความสงบและกฎระเบี ย บของสัง คม
ภายในอาณานิคม และเจ้ าอาณานิคมอย่างอังกฤษจึงไม่อาจละเลยคุกและมักจะเข้ ามาแทรกแซงควบคุมอยู่
เสมอ รัฐบาลอังกฤษจะเข้ ามาจัดการและใส่ใจกับเรื่ องที่สง่ ผลกระทบต่อระบบระเบียบของสังคม (order) และ
เข้ ามาเป็ นอุป สรรคขัดขวางการปกครองอาณานิคม 48 เช่น กรณี ข องนักโทษโรคจิ ตเช่นกัน การที่มีการตัง้
4 7

43

Ibid., 411-412, 422, 429.
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.
44
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สถาบันจิ ตเวชขึน้ มาขึน้ มาไม่ได้ มีความหวังดีต่อตัวผู้ป่วยเองในการรั กษาให้ ห ายหรื อส่วนสถานพยาบาล
ที่ ค อยดู แ ลนัก โทษโรคจิ ต แต่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งของการคงไว้ ซึ่ ง ความสงบเรี ย บร้ อยของบ้ านเมื อ งและ
ระบบระเบี ย บของสัง คม 49 โดยเฉพาะกรณี นัก โทษโรคจิ ต ที่ เ ป็ นชาวยุ โ รปที่ ทํ า ให้ ส่ ง ผลกระทบทํ า ให้
เสื่อมเสียศักดิ์ศรี และเกียรติยศอันสูงส่งของการเป็ นชาวยุโรปที่ปกครองอาณานิคมนี ้ และสถานที่ตงของคุ
ั้
ก
ที่ตงอยู
ั ้ ก่ ลางเมืองก็เป็ นอีกปั จจัยที่ทําให้ คกุ เป็ นที่จบั ตามองและเป็ นที่ต้องควบคุมเข้ มงวดใส่ใจมากขึ ้นอีกด้ วย
4 8

อีกทังนั
้ กประวัติศาสตร์ บางคนเสนอว่า สถาบันการลงโทษในอาณานิคม มักจะตรงกันข้ ามกับเมืองแม่
เพราะว่าสถาบัน ดังกล่า วไม่ได้ อ ยู่ภายใต้ ก รอบบริ บ ทการเมือ งและสังคมในเมือ งแม่ที่ จ ะรั ก ษาไว้ ซึ่ง ชี วิ ต
ของนักโทษแต่ในดินแดนอาณานิคมนันใช้
้ ความตายเป็ นอาวุธหรื อเครื่ องมือ 50 ซึ่งคําอธิบายนี ้ทําให้ หลายเรื่ อง
ที่เ กิ ด ขึน้ ภายในคุก พม่านัน้ ดูมี เหตุผ ลขึน้ มา จากการที่ พยายามที่ จะให้ คุก พม่า ตอนนี เ้ ป็ นเหมือ นสถาบัน
ที่มงุ่ เปลีย่ นแปลงทางจิตใจมากกว่าการลงโทษทางร่างกายหรื อทางกายภาพ แต่ก็ยงั ปรากฏภาพดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง และคุกสมัยใหม่นนควรจะเป็
ั้
นที่ที่นกั โทษผ่านการกระบวนการบางอย่างภายในคุกเพื่อเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมแต่ก็ยงั มีหลายกรณีที่ยงั ถูกบังคับให้ ออกไปใช้ แรงงานทาสภายนอกคุก
49

การปฏิรูปคุกพม่ าและผลกระทบจากการปฏิรูป
การที่อัง กฤษได้ นํา รู ป แบบคุก พม่าสมัย ใหม่เ ข้ า มาใช้ ห ลัง จากที่ ไ ด้ เข้ า มาปกครองพม่า ก็ ถือ เป็ น
ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจอย่างมากในปลายศตวรรษที่ 19 การที่คุกสมัยใหม่ที่ม่งุ เน้ นการลงโทษผ่านการ
จองจํากักขังเพื่อจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักโทษให้ ออกมาเป็ นพลเมืองที่ดี โดยมีการใช้
ระเบียบวินยั เป็ นเครื่ องมือในการสนับสนุนตรรกะการเปลี่ยนแปลงการลงโทษจากเดิมที่มุ่งเป้าหมายไปยัง
ร่ างกายของนักโทษโดยการใช้ วิธีการทรมานไปสู่การลงโทษแบบใหม่ที่มุ่งถึงจิตใจของนักโทษ เพื่อนําไปสู่
เป้าหมายสูงสุดในการลดอัตราการเกิดอาชญากรรม แต่เมื่อดําเนินการไปสักระยะหนึ่งเริ่ มมีการตังข้
้ อสงสัยถึง
ประสิ ท ธิ ภาพที่ แ ท้ จ ริ ง ของคุก พม่ า ทัง้ การปฏิ บัติ ต่อ นัก โทษและความพยายามในการเปลี่ ย นแปลงและ
เปลี่ยนพฤติกรรมของนักโทษ ทังนี
้ พ้ บว่าคุกพม่าสมัยใหม่นีถ้ ือว่าประสบความล้ มเหลวอย่างที่สดุ นอกจาก
ที่จะไม่ได้ เป็ นตัวป้องกันการเพิ่มขึน้ ของอาชญากรรมและไม่ได้ เปลี่ยนแปลงนักโทษ จริ ง ๆ แล้ วนักโทษที่ดี
ทัง้ หลายภายใต้ คุก พม่ า สมัย ใหม่ นี ย้ ัง ปรากฏว่ า เมื่ อ ถึ ง เวลาออกมาคุก แทนที่ จ ะกลายเป็ นพลเมื อ งที่ ดี
กลับกลายเป็ นพลเมืองที่แย่อย่างมาก 51
50

หลังจากนัน้ จึง เริ่ มมีการพูด ถึงแนวความคิดในการปฏิรู ปคุกขึน้ และมองว่าการปฏิรูปคุกต้ องทํ า
เพื่อที่จะมีเป้าหมายสูงสุดในการลดจํานวนคุกลงหรื อปิ ดทําการคุก ไม่ใช่เพียงแค่ปฏิรูปให้ ดีขึ ้นผ่านการสร้ างคุก
49

Ibid., 434.
Ibid., 411.
51
Ian Brown, “A Commissioner Calls: Alexander Paterson and Colonial Burma’s Prisons,” 294-295.
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เพิ่ ม ขึน้ อี ก ซึ่ง ในขณะนัน้ ทางคุก พม่า เองก็ เ ริ่ ม มี แ นวคิ ด ในการจะปฏิ รู ป คุก โดยพัน ตรี P.K. Tarapore
ซึง่ เป็ นข้ าหลวงใหญ่หวั หน้ างานบริ หารงานด้ านคุกได้ เสนอการปฏิรูปคุกใน 2 เรื่ องด้ วยกันคือ การนําเสนอเรื่ อง
สถานดั ด สั น ดานสํ า หรั บ เด็ ก และโปรแกรมการควบคุ ม ความประพฤติ ทั ง้ นี เ้ ขาได้ เดิ น สายดู ง าน
จากหลายประเทศด้ วยกัน โดยเฉพาะที่องั กฤษ ทําให้ เขาได้ พบกับ Alexander Paterson ซึ่งขณะนันเป็
้ น
ข้ าหลวงใหญ่ดแู ลงานด้ านการบริ หารคุกของอังกฤษ ซึ่งทังคู
้ ่มีความคิดที่ค่อนข้ างคล้ ายกัน จึงนําไปสูแ่ ผนการ
เดินทางของ Paterson มาที่พม่าเพื่อให้ คําแนะนําในการจัดการบริ หารงานคุกสมัยใหม่ในพม่าโดย Paterson
ได้ เ ข้ ามาในพม่ากว่า 4 เดือน ทัง้ ตระเวนตรวจการณ์ คุก พม่า ต่า ง ๆ เยี่ ยมชมทัณฑนิ คมในเกาะอันดามัน
ศึกษาหาพืน้ ที่ ที่เหมาะแก่ การเปิ ดโรงเรี ย นฝึ กอาชี พสําหรั บ นักโทษเด็ก อีกทัง้ ยังมี การบรรยายพิเศษเรื่ อ ง
อาชญากรรมและการปฏิบตั ิตอ่ นักโทษในย่างกุ้ง 52
51

จากรายงานของ Paterson ได้ ก ล่าวถึ ง ปั ญ หาหลัก ของคุก พม่า เอาไว้ ได้ แ ก่ ปั ญ หาคนล้ น คุก
ซึง่ เป็ นผลมาจากอัตราการเกิดอาชญากรรมที่เพิ่มขึ ้นอย่างรวดเร็ วในพื ้นที่พม่า ในขณะนันประชากรพม่
้
าที่มีกว่า
13 ล้ านคน ได้ มีจํานวนนักโทษภายในคุกกว่า 20,000 คน ในทุก ๆ ปี ซึ่งในจํานวนนี ้นักโทษที่กระทําความผิด
ครัง้ แรกเป็ น 2 ใน 3 ส่วน และนักโทษส่วนมากมักจะกระทําความผิดในเรื่ องการล่วงกรรมสิทธิ์ความเป็ นเจ้ าของ
ของผู้อื่น เช่น การลักขโมย การล่อลวง และการบุกปล้ นบ้ าน ทังหมดนี
้
้ทําให้ นกั โทษจํานวนมากอยู่ภายในคุก
โดย Paterson ได้ เสนอวิธีการแก้ ปัญหาคนล้ นคุกโดยจะสามารถลดจํานวนประชากรภายในคุกลงได้ ถงึ ครึ่งหนึง่
ผ่านมาตรการ 3 มาตรการ ได้ แก่ โครงการควบคุมความประพฤติ สําหรับผู้กระทําผิดครัง้ แรก ผู้กระทําผิดสูงวัย
และเด็กการสร้ างโรงเรี ยนอาศัยชัว่ คราวสําหรับผู้กระทําผิดเด็กที่อายุระหว่าง 14-18 ปี และมาตรการสุดท้ าย
ที่ดูเหมือนว่าจะสุดโต่งเกิ นไปก็คือ การประกาศว่าไม่ควรมีนกั โทษคนใดเลยที่จะอยู่ภายในคุกเกินกว่า 2 ปี
ซึ่งข้ อเสนอนี ้จะมาพร้ อมกับการให้ ความสําคัญกับการปฏิรูปนักโทษผ่านการใส่ระเบียบวินยั และใส่นิสยั การ
ทํางานอย่างขยันขันแข็งภายใน 2 ปี นี ้ หลังจากนันก็
้ ให้ เข้ าสู่โปรแกรมการทํางานเพื่อสังคมโดยรายละเอียด
สถานที่หรื องานที่ต้องทําจะถูกมอบหมายให้ แตกต่างกันไปตามความรุนแรงของโทษ 53
52

ส่วนอีกแนวความคิดปฏิรูปจาก Paterson ก็ จะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพในด้ านบุคลากรในทุก
ระดับซึ่งสอดคล้ องกับการที่จะทําให้ การอยู่ในคุก 2 ปี ของนักโทษเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ ผลตามที่
ต้ องการ โดยในระดับพัศ ดีสูง สุดที่ แต่เดิม เป็ นแพทย์ ทหารที่ ดํารงตํา แหน่งงานในคุก เหมื อนเป็ นเพียงงาน
อีก งานหนึ่งที่ ไ ม่สําคัญ อะไร ให้ กลายเป็ นการดํา รงตํ าแหน่ง อย่า งเต็ม เวลาและทํ างานอย่า งจริ งจัง เต็ ม ที่
อีกทัง้ พัศดีที่ส่วนมากเป็ นชาวยุโรปต่าง ๆ ถ้ าหากจะดํารงตําแหน่งนีจ้ ะต้ องมีความสามารถในการสื่อสาร
เป็ นภาษาพม่ากับนักโทษภายในคุกได้ ในระดับหัวหน้ าผู้คุมรองลงมาในทุกตําแหน่ง ควรที่จะสามารถพูด
52

Ibid., 296.

53

Ian Brown, “A Commissioner Calls: Alexander Paterson and Colonial Burma’s Prisons,” 296-297.
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ภาษาพม่า ได้ เ ช่ น กัน อี ก ทัง้ ยัง เสนอว่า ควรที่ จ ะมี ก ารเพิ่ ม จํ า นวนเจ้ า หน้ า ที่ ร ะดับ นี ใ้ ห้ ม ากขึน้ ลดจํ า นวน
ชัว่ โมงทํางานลงและเปิ ดโอกาสให้ มีการก้ าวหน้ าในการงานผ่านการเลื่อนตําแหน่งให้ สงู ขึ ้นได้ ในระดับของ
ผู้คุม ทั่ว ไปซึ่ง ส่ว นมากจะเป็ นชาวอิ น เดี ย นัน้ เขาเสนอให้ มี ก ารลดจํ า นวนผู้คุม ที่ เ ป็ นชาวอิ น เดี ย ลงและ
เพิ่มตําแหน่งผู้คมุ เหล่านี ้ให้ กบั ชาวพม่าแทนซึง่ ก็จะต้ องเกี่ยวข้ องกับการขึ ้นเงินเดือน ลดจํานวนชัว่ โมงทํางานลง
และ เปิ ดโอกาสก้ าวหน้ าทางการงานเช่นกัน และในระดับล่างสุดคือนักโทษที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้คมุ ซึ่งในแง่ที่เป็ น
กลจั ก รสํ า คั ญ ที่ เ คลื่ อ นคุ ก ไปได้ ก็ มี ค วามสํ า คั ญ อย่ า งมากแต่ ใ นอี ก แง่ ก็ ใ ช้ อํ า นาจในทางที่ ผิ ด และ
ทําเพื่อผลประโยชน์ ของตนเอง อย่างไรก็ตามเขาเสนอว่าควรจะลดการมีอยู่ของนักโทษเหล่านีจ้ นในที่สุด
ไม่ให้ มีอํานาจเหนือนักโทษคนอื่ นอีกต่อไป ซึ่งการเปลี่ยนผู้คุมจากชาวอิน เดียมาเป็ นชาวพม่า ก็ จะเข้ ามา
แก้ ปัญ หาการสื่อสารไม่เข้ า ใจกันระหว่า งผู้คุมและนักโทษให้ หมดไปและทําให้ นัก โทษที่เป็ นผู้คุมไม่ได้ รั บ
สิทธิพิเศษและกลับไปอยูใ่ นสถานะดังเดิ
้ มของตนเอง 54
53

นอกจากเรื่ องที่ดเู ป็ นประเด็นใหญ่แล้ ว Paterson ยังมีข้อเสนออีกมากมายที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิรูป
เปลีย่ นแปลงคุกพม่าให้ ดียงิ่ ขึ ้น เช่น เรื่ องระบบการใช้ แรงงาน เรื่ องการจัดตังคุ
้ กพิเศษสําหรับผู้ชายอายุ 19 - 25
ปี เพื่อตอบสนองความต้ องการด้ านการใช้ แรงงาน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตามแม้ เขาจะนําเสนอการปฏิรูปมากมาย
แต่กลับมองข้ ามเรื่ องสําคัญไป คือ การปฏิรูปสภาพความเป็ นอยู่ของนักโทษภายในคุก ทังเรื
้ ่ องอาหาร ยา
การนอน การกิน สภาพแวดล้ อมการทํางานการให้ การศึกษา การฝึ กอบรบอาชีพ ไปจนถึงระบบการลงโทษ
ต่าง ๆ ซึง่ อาจจะเนื่องด้ วยนักโทษในคุกคือชาวพม่าที่ไม่มีความจําเป็ นต้ องได้ รับการเอาใจใส่เท่าคุกในอังกฤษ
และจากการนําเสนอการปฏิรูปมากมายของ Paterson ทางรัฐบาลพม่าเองก็มีปฏิกิริยาตอบสนอง
อยู่บ้ า ง โดยข้ อ เสนอบางอย่า งก็ ย อมรั บ นํ า มาปฏิ บัติ ใ ช้ แต่บ างข้ อ เสนอก็ ยัง อยู่ใ นระหว่า งการพิ จ ารณา
ซึ่ง ในส่ว นของข้ อ เสนอที่ จ ะช่ ว ยลดปั ญ หาคนล้ น คุก ก็ ไ ด้ นํ า มาปฏิ บัติ ใ ช้ โดยให้ นัก โทษเหล่า นี ช้ ดใช้ โทษ
ผ่า นการทํ า งานรั บ ใช้ สาธารณะ เช่ น การสร้ างถนน ทํ า งานในเหมื อ ง เป็ นต้ น ในปลายทศวรรษ 1920
มีค่ายแรงงานนักโทษเกิดขึ ้น 2 ค่ายด้ วยกัน ซึ่งค่ายเหล่านี ้ตังอยู
้ ่ใกล้ กบั แหล่งเหมืองของรัฐบาลในเมือง Alon
และเมือ ง Mokpalin และมีร ายงานในกลางทศวรรษ 1930 ว่า ค่ายแรงงานนัก โทษทัง้ สองค่ายนี ม้ ีรู ปแบบ
เหมือนค่ายชั่วคราวแต่ว่ามีนักโทษอยู่ภายในค่ายนีก้ ว่าหนึ่งในแปดของประชากรนักโทษชาวพม่าทัง้ หมด
ในเรื่ องการตัง้ สถานดัดสันดานและโรงเรี ยนฝึ กอาชี พให้ สําหรับนักโทษเด็กก็ได้ มีการดําเนินการจัดตัง้ และ
เปิ ดใช้ ในกลางปี 1931 ณ เมือง Thayetmyo ในพม่าตอนกลาง
แต่ ใ นส่ ว นข้ อเสนออื่ น ๆ ดู เ หมื อ นว่ า จะเป็ นไปได้ ยากในการนํ า มาปฏิ บั ติ ไ ด้ จริ ง อย่ า งเช่ น
เรื่ องการปฏิบตั ิใช้ โครงการควบคุมความประพฤติ เนื่องจากปั ญหาการขาดแคลนเจ้ าหน้ าที่เรื่ องความต้ องการ
ในการใช้ ผ้ คู ุมชาวพม่าแทนที่ชาวอินเดีย ก็มีความพยายามปฏิบตั ิแล้ วแต่ผลปรากฏออกมาว่า ชาวพม่านัน้
54
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แทบจะไม่มีความสนใจในการทํางานในคุก เรื่ องความพยายามในการลดอํานาจของนักโทษที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้คมุ
ก็เช่นกัน พยายามปฏิบตั ิแล้ วแต่การจะดําเนินการได้ นนต้
ั ้ องจ้ างงานเจ้ าหน้ าที่ภายในคุกเพิ่มแล้ วดูเหมือนว่า
ภาระด้ านการเงินที่แพงขึ ้นอย่างมากนันจะเป็
้
นอุปสรรคที่ทําให้ ดําเนินการไม่ได้
และแน่นอนว่าข้ อเสนอที่สดุ โต่งของ Paterson ในเรื่ องที่ให้ ฆาตกรและโจรพื ้นเมืองทังหลายไปอยู
้
่ที่
เกาะอันดามันก็ ถูกปฏิเสธอย่างทันทีทันใด เนื่ องจากได้ มีการยกเลิกการใช้ วิธีการเนรเทศแล้ วในส่วนของ
การบริ หารงานท้ องถิ่นก็กล่าวว่าไม่สามารถหาพื ้นที่เหมาะสมกับการเป็ นทัณฑนิคมตามที่ต้องการได้ อีกทัง้
ข้ อเสนอของเขาที่ไม่ต้องการให้ มีนกั โทษคนใดอยู่ในคุกเกินกว่า 2 ปี ได้ เลย อาจเป็ นเพราะการที่วิธีการนี ้ทําให้
คุกพม่าหลายแห่งจะต้ องกลับมาทบทวนและตระหนักถึงหน้ าที่ที่แท้ จริ งของการมีอยู่ของคุกที่จะต้ องมุ่งปฏิรูป
และเปลีย่ นแปลงนักโทษ ทําให้ ข้อเสนอนี ้ถูกปฏิเสธโดยไม่ได้ ให้ เหตุผลเพิ่มเติมเลย 55
54

จากประเด็ น ปั ญ หาหลัก ของคุก พม่ า เรื่ อ งคนล้ น คุก ก็ ส่ง ผลต่ อ คุณ ภาพชี วิ ต ที่ ยํ่ า แย่ อ ย่ า งมาก
ภายในคุก โดยเฉพาะในช่วงปี 1919 ที่พบว่ามีอัตราการตาย 29 คนต่อหนึ่งพันคนถื อว่าเป็ นตัวเลขอัตรา
การตายที่ สูงมาก เพราะแม้ จ ะมี ความพยายามในการลดอัต ราการตายลงแต่ด้ วยภาวะคนล้ น คุก ก็ ทํ าให้
เป็ นไปได้ ยากยิ่งขึ ้น เช่น โรควัณโรค เมื่อโรคนีเ้ กิดขึ ้นภายในคุกที่มีภาวะคนล้ นคุกการแพร่ กระจายของโรค
ก็เป็ นไปได้ อย่างรวดเร็ วและยากต่อการควบคุม อีกทังความพยายามในการแยกคนไข้
้
ออกมาเพื่อทําการรักษา
เป็ นไปได้ ย ากมาก และนอกจากปั ญ หาคนล้ น คุก แล้ ว ยัง มี ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วกับ ตัว ของนัก โทษเอง กล่า วคื อ
นักโทษส่วนมากที่ถกู ส่งเข้ ามารับโทษในคุกมักจะเป็ นกลุม่ คนที่มสี ภาพร่างกายที่แย่อยูแ่ ล้ ว ซึง่ ส่วนมากก็จะเป็ น
พวกติดฝิ่ นด้ วย เช่นในรายงานปี 1916 ที่พบว่า ร้ อยละ 10 ของประชากรทังหมดในพม่
้
ามีสขุ ภาพยํ่าแย่มาก
และคนกลุ่มนี ้ส่วนมากก็จะถูกนําตัวเข้ ามาอยู่ภายในคุก อีกทังในปี
้
1927 ที่มีปฏิบตั ิการกวาดล้ างพวกเร่ ร่อน
ไร้ บ้านและจัดการกับสภาพสิง่ แวดล้ อมที่ไม่พึงประสงค์ ก็ยิ่งทําให้ ภายในคุกมีนกั โทษสูงอายุเพิ่มมากขึ ้นอย่าง
มาก เนื่ อ งจากคนเหล่า นี ถ้ ูก บี บ บัง คับ ให้ ต้ อ งก่ อ อาชญากรรมเนื่ อ งจากอายุ อาการเจ็ บ ป่ วยต่า ง ๆ และ
อีกปั จจัย สํา คัญที่ ทําให้ อัตราการตายภายในคุก สูงขึน้ ก็ เพราะนโยบายของคุกพม่าเองที่ มีการส่งนัก โทษ
ภายในคุกไปยังสถานที่อื่นเพื่อทํางานสาธารณะหรื อไปยังค่ายแรงงานนักโทษทังหลาย
้
ซึ่งแน่นอนว่านักโทษ
ที่ถูกส่งตัวไปก็มกั จะเป็ นนักโทษที่มีสขุ ภาพดี แข็งแรงทําให้ สดั ส่วนของนักโทษที่คงเหลืออยู่ภายในคุกมีแต่
นักโทษสูงอายุ นักโทษที่มีอาการเจ็บป่ วย ร่ างกายอ่อนแอไม่สามารถทํางานได้ ปั จจัยทังหมดนี
้
้ทําให้ เห็นว่า
56
สุขภาพของนักโทษภายในคุกอยูใ่ นสถานะยํ่าแย่อย่างมาก
55

อย่างไรก็ตามก็พบว่ามีการปฏิรูปหลายอย่างเพื่อที่จะลดอัตราการตายลง การออกมาตรการป้องกัน
และรักษาโรคที่เป็ นสาเหตุหลักในการตายของนักโทษในคุกคือ โรคบิดและโรคอุจจาระร่ วง โดยการยกระดับ
55

Ibid., 300-301.

56

Ian Brown, “Death and Disease in the Prisons of Colonial Burma,” 2-5.
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สุขลักษณะภายในคุกให้ ดีขึ ้น ดูแลความสะอาดและถูกสุขลักษณะตังแต่
้ ขนตอนการเพาะปลู
ั้
ก การจัดเตรี ยม
อาหาร นํ ้าดื่มที่สะอาด ไปจนถึงการกําจัดของเสียภายในคุก การพัฒนาดังกล่าวมีมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่
รายงานปี 1935 ที่มีจํานวนนักโทษในคุกตาย 200 คน เหลือเพียง 17 คนเท่านันที
้ ่ตายจากโรคนี ้ การปรับปรุ ง
โดยเฉพาะเรื่ องของนํ ้าดื่มที่สะอาดนัน้ มีบนั ทึกไว้ อย่างชัดเจน ตังแต่
้ ช่วงกลางทศวรรษ 1900 ที่นํ ้าดื่มทังหมด
้
57
จะต้ องผ่านการต้ มสุกและตังแต่
้ ปี 1929 เป็ นต้ นไปนํ ้าสะอาดต้ องใส่คลอรี นให้ สะอาดเพื่อป้องกันโรค
56

โรคอื่น ๆ ก็ เช่นกันทางคุกก็มีมาตรการแทรกแซงและป้องกันรั กษาโรคด้ วย เช่น โรคไข้ ทรพิษหรื อ
ฝี ดาษ โรคกาฬโรค โรคมาลาเรี ย และโรคอหิวาต์ (อหิวาตกโรค) เป็ นต้ น โดยทางคุกให้ ความสําคัญน้ อยกว่า
ก็ เ พราะว่า อัต ราการตายของนัก โทษจากโรคเหล่า นี ถ้ ื อ ว่า น้ อ ยมาก ทํ า ให้ ผ่า นมุม มองของคุก โรคเหล่า นี ้
เป็ นภัยคุกคามที่น้อยกว่าโรคอุจจาระร่ วง อย่างไรก็ตามก็มีรายงานเกี่ ยวกับการป้องกันโรคเช่นกัน เมื่อพบ
การระบาดของโรคฝี ดาษและกาฬโรคก็มีการฉีดวัคซีนหรื อปลูกฝี ป้องกันให้ ส่วนโรคมาลาเรี ยเมื่อเกิดขึ ้นในคุก
ก็มีการให้ ยาควินินขนานใหญ่กบั เหล่านักโทษ และเมื่อพบผู้ป่วยอหิวาตกโรค ภายในคุกมีมาตรการกําจัดหนู
ที่ เ ป็ นพาหะนํ า โรคผ่ า นการประกาศลดโทษให้ กั บ นั ก โทษคนใดก็ ต ามที่ จั บ และฆ่ า หนู ภ ายในคุ ก ได้
มาตรการมากมายนี ้สุดท้ ายแล้ วในปี 1935 ก็มีรายงานถึงความสําเร็ จในการลดอัตราการตาย โดยจากจํานวน
นัก โทษที่ ต าย 200 คน ตายจากกาฬโรคและโรคมาลาเรี ย เพี ย งอย่า งละ 5 คน และพบนัก โทษตายจาก
อหิวาตกโรคเพียงแค่คนเดียวเท่านัน้ 58
57

หลังจากที่แก้ ปัญหาโรคอุจจาระร่วงได้ คนตายจากโรคนี ้น้ อยลง โรคปอดบวมและวัณโรค ก็กลายเป็ น
2 โรคที่เป็ นสาเหตุการตายหลักของนักโทษภายในคุก โดยจากรายงานก็ ปรากฏความพยายามอย่างมาก
ในการป้องกันรักษาโรค ทังการสร้
้
างสถานพยาบาลขึ ้นที่ Myingyan เพื่อเป็ นพื ้นที่ใหม่ในการใช้ รักษาผู้ป่วย
วัณโรค เพราะว่าพื ้นที่ในมัณฑะเลย์นี ้มีความชื ้นน้ อย อากาศแห้ งเหมาะแก่การรักษาโรค ในปี 1922 กล่าวว่า
แม้ กระทั่งโรงพยาบาลทั่วไปภายนอกคุกยังไม่มีแพทย์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญรั กษาเลย แต่ภายในสถานพยาบาลนีม้ ี
แพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญในการดูแลและในกลางทศวรรษ 1930 มีมากกว่า 50 เตียงในการรองรับคนไข้ อีกทังมี
้ ระบุ
แผนในการจะสร้ างคุกใหม่เพื่อนักโทษวัณโรคโดยเฉพาะต่างหากเลยแต่ก็ไม่ปรากฏขึ ้นจริ งเนื่องจากเหตุผล
ด้ านการเงินถูกตัดงบเนื่องจากเศรษฐกิจตกตํ่า 59 แต่สงั เกตว่าแม้ จะดูเหมือนใส่ใจอย่างมากในการแก้ ปัญหาแต่
ก็ยงั ล้ มเหลวในการลดการตายจากโรคนี ้ได้ เนื่องจากปั ญหาที่เห็นได้ ชัดมากและถูกมองข้ ามคือ ด้ วยสภาพ
ความเป็ นอยูภ่ ายในคุกเองที่แออัด ทําให้ การแพร่เชื ้อโรคเป็ นไปได้ อย่างง่ายดายและรวดเร็ ว อีกทังนั
้ กโทษใหม่
ที่เข้ ามาก็มกั จะเป็ นนักโทษที่ติดเชื ้อส่วนมาก
58

57

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

ส่วนปั จจัยที่ทําให้ เกิดการพัฒนาและปฏิรูปคุกพม่าในสมัยอาณานิคมอังกฤษก็มาจากหลายปั จจัย
ด้ ว ยกัน โดยการพัฒ นาปฏิรู ป ภายในคุก ให้ ดี ขึน้ นี ้ เป็ นไปอย่า งดี ม ากจนกระทั่งมี คํ ากล่า วว่า “ชี วิ ตในคุก
อาจจะดีกว่าชีวิตภายนอกคุก” ทังหลั
้ กฐานที่ว่าการปฏิรูปทังหลายที
้
่เกิดขึ ้นนันไม่
้ ได้ มาจากการสัง่ การของทาง
กรุ ง ลอนดอนแต่ เ กิ ด จากทางผู้บ ริ ห ารงานคุ ก พม่ า เองที่ มี ค วามคิ ด ความพยายามในการปฏิ รู ป คุก เพื่ อ
้ คือ
เป้าหมายสูงสุดในการปิ ดคุกลงไม่ใช่สร้ างคุกเพิ่ม 60 ซึง่ ข้ าหลวงใหญ่หวั หน้ างานบริ หารงานด้ านคุกขณะนันก็
พันตรี P.K. Tarapore ไปดูงานถึงประเทศอังกฤษและต้ องการที่จะปฏิรูปคุก ทําให้ การปฏิรูปทังหลายที
้
่เกิดขึ ้น
เกิ ด จากตั ว ของข้ าหลวงใหญ่ คุ ก ในพม่ า หรื อ ตั ว พั ศ ดี สู ง สุ ด ของพม่ า เองในแต่ ล ะคุ ก ไม่ ไ ด้ เกิ ด จาก
คําสัง่ ส่วนกลาง 61
59

60

ซึง่ ปั จจัยที่ไม่พดู ถึงไม่ได้ เลยก็คือ จากการที่ข้าหลวงใหญ่และพัศดีสงู สุดทังหมดที
้
่ดแู ลทํางานด้ านคุก
ก็มักจะเป็ นแพทย์ ทหารที่ย้ายจากตําแหน่งทางทหารมาอยู่ในตําแหน่งพลเรื อน เมื่อยามไม่มีสงครามและ
อีกเหตุผลก็เพื่อคอยฝึ กฝนใช้ ทกั ษะฝี มืออยูเ่ สมอเพื่อที่วา่ จะไม่ทิ ้งล้ างไปเลยทีเดียวและสามารถฟื น้ ฟูนําทักษะที่
ดีทางแพทย์เหล่านี ้กลับมาใช้ ได้ ด้วยเวลาไม่นานเผื่อว่าต้ องเผชิญสงครามอีกครัง้ โดยคนที่สนใจงานคุกก็มีมาก
เนื่องจากด้ วยคุก นัน้ เป็ นที่เหมาะในการทํางานด้ านการแพทย์ และให้ โอกาสในการพัฒ นาวิจัยโดยเฉพาะ
ด้ านการผลิตวัคซีนป้องกันโรคทังหลาย
้
ทําให้ คุกเป็ นสถานที่ที่เหมาะกับแพทย์เหล่านี ้ในการเข้ ามาบริ หาร
ดูแลอย่างประหลาด เขาจะได้ ประสบการณ์ ทงทางด้
ั้
านวิทยาศาสตร์ ทางด้ านกฎหมาย การบริ หารจัดการ
การสุข าภิ บ าล ความรู้ ด้ า นจิ ต วิ ท ยาและยา 62 และจากการที่ พ วกเขาส่ว นมากมัก เป็ นแพทย์ ท หารทํ า ให้
เป็ นเหมือนกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของพวกเขาที่จะทําให้ นกั โทษภายใต้ การดูแลของพวกเขามีสภาพชีวิต
ที่ดีขึ ้นตามความสามารถของพวกเขาในฐานะแพทย์ 63
6 1

62

อีกทังการปฏิ
้
รูปต่าง ๆ โดยเฉพาะการปฏิรูปด้ านการแพทย์ที่ดเู หมือนว่าจะขับเคลื่อนไปด้ วยเหตุผล
ทางมนุษยธรรมที่มีมากขึ ้นในทางปฏิบตั ิ แต่จริ ง ๆ แล้ วไม่ใช่เลย ความคิดเรื่ องมนุษยธรรมนันไม่
้ เคยปรากฏ
ให้ เห็นเลยในขณะนัน้ สําหรับความต้ องการที่แท้ จริ งคือ ความต้ องการในการที่จะคงไว้ ซึ่งระเบียบวินยั และ
ระบบระเบียบของสังคม และการจะคงไว้ ซึ่งอํานาจและระเบียบวินยั ได้ ต้องทําการลดอัตราการเกิดโรค และ
อัตราการตายของนักโทษภายในคุกลง อีกทังการมองว่
้
าคุกเป็ นเหมือนสถาบันอํานาจใหม่ที่มีไว้ เพื่อปรับปรุ ง
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เปลี่ย นแปลงปรั บ พฤติ ก รรมของนัก โทษภายในคุก การที่ คุก จะประสบความสํา เร็ จ ได้ ก็ ต้ อ งการนัก โทษ
ที่มีสขุ ภาพที่ดี แข็งแรงไม่เจ็บป่ วยถึงจะสามารถทําให้ ขบวนการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ใช้ ได้ ผลกับนักโทษ 64
63

อีก หนึ่ง เหตุผ ลที่ ทํ าให้ มีก ารปฏิ รูป ต่าง ๆ ก็ คือ การไม่ป ฏิ รูป คุกให้ มีห น้ าที่ อ ย่า งที่มัน ควรจะเป็ น
เปรี ยบเสมือนคุกเป็ นภัยคุกคามทางอํานาจของผู้ปกครอง โดยการเปลีย่ นแปลงทางความคิดทางด้ านระบบการ
ลงโทษเหมือนกับที่อื่นๆก็คือ การที่การจองจํากักขังกลายเป็ นมาตรการหลักในการลงโทษ การที่ในสมัยก่อน
นักโทษจะต้ องถูกเฆี่ยนตาย ฆ่าทิ ้งหรื อถูกเนรเทศไปก็ไม่มีเหตุผลจําเป็ นใด ๆ ที่จะต้ องเอาใจใส่กบั ความเป็ นอยู่
ของนักโทษมากนัก แต่เมื่อการจองจํากักขังเป็ นมาตรการหลักนักโทษจํ านวนมากอยู่ด้วยกันเป็ นเวลานาน
จึ ง ต้ อ งเอาใจใส่ส ภาพชี วิ ต ความเป็ นอยู่ ข องนัก โทษด้ วย เพราะมัน เกี่ ย วข้ องกั บ เรื่ อ งของอํ า นาจของ
เจ้ าอาณานิคมในด้ านนอกด้ วยเช่นกัน เพราะถ้ าเกิ ดว่านักโทษในคุกป่ วยอํานาจของเจ้ าหน้ าที่ที่มีอยู่เหนือ
นักโทษคนนันก็
้ ลดลง เนื่องจากนักโทษที่ป่วยก็ มกั จะไม่ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบวินยั ที่เคร่ งครัด เป็ นเหมือน
้ าเกิดนักโทษภายในมีอตั ราการเกิดโรคมาก ก็สามารถ
ภัยคุกคามอํานาจการบริ หารงานของตัวคุกเอง 65 อีกทังถ้
ที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมภายนอกได้ เพราะว่าตัวคุกเองตังอยู
้ ่ในพื ้นที่กลางเมืองหรื อเรี ยกว่าใจกลางเมือง
ที่มีความสําคัญ ซึ่งก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่ทําให้ คกุ เป็ นที่จับตามองและเป็ นที่ต้องควบคุมเข้ มงวดใส่ใจมากขึ ้น
อีกด้ วย
64

แม้ ว่ า การเปลี่ ย นแปลงความคิ ด เรื่ อ งระบบการลงโทษ ทํ า ให้ โ ทษจองจํ า เป็ นมาตรฐานทุก คน
ต้ อ งรั บ โทษเหมื อ นกัน จะต่ า งกัน ไปก็ เ พี ย งช่ ว งระยะเวลาความสัน้ ยาวของโทษ แต่ เ รื่ อ งของชี วิ ต และ
ความตายเหมือนกันทุกคน ทําให้ ต้องเข้ ามาใส่ใจ สรุ ปแล้ วการเข้ ามาใส่ใจและปฏิรูปคุกทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้
ดูเหมือนว่าจะเป็ นไปในทางที่มีมนุษยธรรมมากขึ ้นแต่สดุ ท้ ายแล้ วเจตนาหลักของการทําคุกให้ ดีขึ ้นก็เพื่อนัยยะ
สํา คัญ ทางอํ า นาจและต้ อ งการให้ คุก เป็ นสถานที่ ที่ ค งอยู่ซึ่ ง ระเบี ย บวิ นัย และการจัด ระเบี ย บเข้ ม ข้ น และ
คงไว้ ซงึ่ ระบบระเบียบของสังคม 66
65

การที่คกุ พม่าเกิดการปฏิรูปขึ ้นยังเชื่อมโยงกับความคิดและการปฏิบตั ิด้านการบริ หารคุกกับนานาชาติ
ด้ วย ในปี 1925 ปรากฏการจัดการประชุมนานาชาติสภาทัณฑสถาน (International Penitentiary Congress)
ขึ ้นสําหรับอาณานิคมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีข้าหลวงใหญ่ของพม่าเองเข้ าร่ วม ผู้ที่ทํางาน
ด้ านคุกของทังฟิ
้ ลิปปิ นส์ สเตรทส์เซ็ทเทิลเมนท์ส สยาม และข้ าหลวงของดัตช์ ก็เข้ าร่ วมด้ วย ทังแนวคิ
้
ดเรื่ อง
คุ ก สมัย ใหม่ การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมนัก โทษการจั ด ตั ง้ สถานดัด สัน ดานสํ า หรั บ นั ก โทษเด็ ก และ
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มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การจัดทําหลักสูตรอบรมเจ้ าหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวข้ องกับคุก 67 ก็เป็ นอีกหนึง่ เหตุผลที่ทําให้ คกุ พม่ามีความคิด
และความพยายามในการปฏิรูปคุกพม่า อีกทังการปรั
้
บปรุ งพัฒนาคุกไม่ใช่เรื่ องแปลกเลยถ้ ามองจากมุมมอง
ที่วา่ การลดอัตราการตายเป็ นตัวชี ้ความสําเร็ จของการบริ หารงานในคุก
66

ทังนี
้ ้การปฏิรูปเกิดขึ ้นได้ โดยตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความคิดที่วา่ อาชญากรรมเป็ นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ และ
มนุษย์หรื ออาชญากรก็สามารถทําให้ เปลี่ยนแปลงได้ เห็นได้ ชดั เจนจากประโยคนี ้ คือ “The vagrant can be
fed, the addict broken, the dacoit disciplined.” เมื่อมีความคิดว่าเปลีย่ นแปลงอาชญากรรมหรื ออาชญากร
ได้ ก็ทําให้ มีความพยายามในการทําทุกอย่างเพื่อที่จะปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงมัน อย่างไรก็ ตามแนวคิดการ
ปฏิรูปต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นก็มาจากผู้บริ หารใหญ่ระดับสูงที่ต้องได้ รับความคิดในการต้ องการเปลีย่ นแปลงอาชญากร
ให้ กลับมาเป็ นเมืองที่ดีของสังคมเมื่อออกจากคุกแล้ ว แต่สว่ นการบริ หารท้ องถิ่นก็มกั จะไม่ได้ สนใจมองเรื่ องนัน้
แต่วา่ มองเพียงแค่ต้องกันอาชญากรออกไปจากสังคม และกังวลปั ญหาเรื่ องงบประมาณเป็ นหลัก และไม่เข้ าใจ
แนวความคิดแบบนันทํ
้ าให้ ในท้ องถิ่นหลาย ๆ แห่งยังคงดําเนินการแบบเดิมอยู่ 68
67

จากรายงานปี 1930 ภายในคุกพม่ามีเจ้ าหน้ าที่ประมาณ 125 คนส่วนมากเป็ นชาวอินเดีย และ
นัก โทษในคุกประมาณกว่า 2,000 คนและส่ว นใหญ่ เ ป็ นชาวพม่า ทัง้ หมด และในบ่า ยวัน ที่ 24 มิถุน ายน
นักโทษกว่า 1,100 คนก็ดําเนินชีวิตทํางานเหมือนทุกวัน มีเจ้ าหน้ าที่ไม่กี่คนจับตาดูตามปกติ แต่จากการสอบ
ปากพยานพบว่ามี นัก โทษกว่า 30 คนเห็ นว่าเดิ นเตร็ ด เตร่ ไปมาอย่า งน่า สงสัยอยู่ใ กล้ บ ริ เ วณประตูชัน้ ใน
ในขณะที่รถบรรทุก 2 คันภายในคุกที่มกั จะเข้ า-ออกคุกเพื่อที่จะนําผลผลิตงานที่ได้ จากภายนอกไปจําหน่าย
ข้ างนอกจอดอยู่บริ เวณโรงฝึ กงาน เมื่อเวลาประมาณบ่าย 3 โมงเมื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ดู ูแลประตูหรื อที่เรี ยกกว่า
เจ้ าหน้ าที่กองหลัง (Rear guard) ได้ เปิ ดประตูชนในก็
ั ้ ถกู โจมตีโดยนักโทษกลุม่ ดังกล่าว โดยหัวหน้ ากลุม่ จลาจล
2 คน ได้ แก่ Nga Thein Dan และ Nga Hla ได้ เข้ าทําร้ ายเจ้ าหน้ าที่และคนขับรถบรรทุกดังกล่าวจนเสียชีวิต
และก็ เ คลื่อ นที่ ไปยัง ประตูถัด ไป ทางด้ า นเจ้ า หน้ า ที่ มี ร ายงานว่า เจ้ าหน้ า ที่ ร ะดับ สูง ชาวยุโรปไม่ อ ยู่มี แ ต่
เจ้ าหน้ าที่อินเดีย โดยมีการต่อสู้กันอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ เจ้ าหน้ าที่สามารถยึดประตูชนั ้ ในกลับมาได้ และ
กลุ่ม นัก โทษถอยล่น ไปยัง โรงฝึ กงานไปรวมกั บ นัก โทษกว่ า 400 คน ซึ่ ง หยิ บ จั บ อะไรได้ ก็ ใ ช้ เป็ นอาวุ ธ
ซึ่งในอีก ด้ านหนึ่ง พลตรี Hare หัวหน้ าสูงสุด ของกองกํ าลังทหารตํ ารวจพร้ อมกับนายพล Flowerdew
ผู้ต รวจการณ์ คุก ได้ ม ารวมตัว กัน ที่ ป ระตูห ลัก แล้ ว โดยมี ก ารกํ า กับ สั่ง งานผ่า นพัศ ดี สูง สุด ชาวอิ น เดี ย คื อ
พลตรี Brarucha ได้ พ ยายามเข้ า มายัง สถานที่ เ กิ ด เหตุ ขณะที่ น ายพล Flowerdew และพลตรี Hare
พยายามที่จะเจรจาให้ นกั โทษทังหลายมอบตั
้
ว นายพล Flowerdew ก็ถกู ยิงเข้ าที่แขนซ้ ายและทรุ ดลง และ
การต่อสู้ยงั ดําเนินอย่างต่อเนื่องทางฝ่ ายนักโทษที่อยู่ในฝ่ ายเสียเปรี ยบกว่าหลายคนเริ่ มที่จะยอมมอบตัว หรื อ
67
68
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เริ่ มซ่อนตัวให้ ปลอดภัย และในเวลาไม่นานเหตุการณ์ก็สงบลง โดยการทําให้ นกั โทษทังหมดยอมสงบลงได้
้
และ
หยุดการยิงทังหมดลงในเวลา
้
4 โมง 28 นาที 69
68

แม้ เหตุการณ์จลาจลนี ้จะจบลงเพียงเวลาชัว่ โมงกว่า ๆ แต่ถือว่าได้ ก่อความเสียหายอย่างมากมาย
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง นัก โทษกว่า 34 คน ตายจากการถูก ยิ ง เป็ นสาเหตุห ลัก และบาดเจ็ บ อี กกว่า 60 ราย
แต่หวั หน้ ากลุม่ จลาจลทัง้ 2 คนรอดชีวิตมาขึ ้นศาล ไม่มีระบุวา่ บาดเจ็บหรื อไม่ และในฝั่ งของเจ้ าหน้ าที่นอกจาก
นายพล Flowerdew ที่ถูกยิงแล้ วมีเจ้ าหน้ าที่ตาย 2 รายด้ วยกันคือ เจ้ าหน้ าที่กองหลังที่ดูแลประตูและ
คนขับรถบรรทุก และเจ้ าหน้ าที่ ผ้ ูคุม 6 คนกับตํ ารวจ 1 คนบาดเจ็ บเท่านัน้ ซึ่งชี ใ้ ห้ เห็นอย่า งชัดเจนเลยว่า
เหตุการณ์ นี เ้ ป็ นเหมือ นเหตุการณ์ จงใจสัง หารหมู่นัก โทษคนพม่า เป็ นเหมือนการแก้ แค้ นให้ กับเหตุการณ์
ในเดือนพฤษภาคมปี เดียวกันนี ท้ ี่คนอินเดียกว่า 500 คนตายด้ วยนํา้ มื อของคนพม่า เนื่ องจากพฤติก รรม
ของเจ้ า หน้ า ที่ อิ นเดี ย ทัง้ หลายต่อ นัก โทษในเหตุก ารณ์ นี จ้ ะเห็ น ว่า ไม่มีค วามปราณี ในความเป็ นจริ ง แล้ ว
เจ้ าหน้ าที่ไม่จําเป็ นจะต้ องปฏิบัติกับนักโทษอย่างรุ นแรงขนาดนีก้ ับนักโทษที่อาวุธก็หาได้ ตามที่หยิบจับได้
อีกทังยั
้ งอยู่ในพื ้นที่ที่ถูกปิ ดล้ อมอย่างแน่นหนาอยู่แล้ ว ซึ่งทําให้ นกั โทษเป็ นเหมือนภัยคุกคามที่เล็กน้ อยมาก
แต่ถกู สังหารทิ ้งอย่างรุนแรงทําให้ นําไปสูป่ ระเด็นความคิดว่าการจลาจลครัง้ นี ้แม้ จะจบในเวลาอันสัน้ แต่ก็ทําให้
เราเห็นปั ญหาโดยเฉพาะเรื่ องความตึงเครี ยดทางเชื ้อชาติและการบริ หารคุกที่มีปัญหาได้ อย่างชัดเจน 70
69

ในส่วนของความขัดแย้ งระหว่างคนอินเดียและคนพม่าภายในคุกเกิดขึ ้นสะท้ อนผ่านความตึงเครี ยด
ระหว่างผู้คมุ และนักโทษอย่างชัดเจน โดยรายงานกล่าวว่าก่อนที่จะมีการปฏิรูปภายในระบบการบริ หารงานคุก
ไม่มีผ้ คู มุ คนพม่าอยู่เลย ในการเลือกใช้ คนอินเดียในการเป็ นผู้คมุ ทํางานภายในคุกนันก็
้ มีสาเหตุมาจากการที่
คนอินเดียส่วนมากพูดภาษาอังกฤษได้ ทํางานเป็ น รู้ จักและเข้ าใจการทํางานร่ วมกับเจ้ าอาณานิคมอังกฤษ
ได้ อยู่แล้ ว อีกทังค่
้ าจ้ างที่ตํ่าและชั่วโมงทํางานที่ยาวนานก็เป็ นอีกเหตุผลหนึ่งให้ พวกอินเดียที่ยากจนเข้ ามาสู่
ระบบการทํางานคุกอย่างมาก 71 โดยความตึงเครี ยดในเรื่ องความขัดแย้ งระหว่างเชื ้อชาติได้ แย่ลงไปอีกอย่าง
มากเมื่ อ มี ปั ญหาคอรั ป ชั่ น เกิ ด ขึ น้ มากมายภายในหมู่ ผ้ ู คุ ม คนอิ น เดี ย ความรู้ สึ ก ที่ นั ก โทษคนพม่ า
ต้ องตกอยูภ่ ายใต้ ไม่เพียงเจ้ าอาณานิคมอังกฤษแต่ต้องตกอยู่ภายใต้ การควบคุมของคนอินเดียด้ วย เมื่อพูดถึง
ผู้มีอํานาจที่แท้ จริ งในระบบการบริ หารดําเนินงานของคุกพม่าก็ คือ “เหล่าผู้คุมชาวอินเดีย” เป็ นความจริ ง
ที่โหดร้ ายและหลีกเลี่ยงไม่ได้ สําหรับคนพม่า 72 ในการปฏิรูปคุกมีความพยายามที่จะใช้ คนพม่าในการทํางาน
เป็ นผู้คุม แต่จากรายงานก็ปรากฏว่าประสบความล้ มเหลวอย่างมาก เนื่องจากคนพม่าไม่มีความรับผิดชอบ
มีสมั พันธ์ สนิทกับนักโทษที่เกิ น กว่าที่จําเป็ น อีกทัง้ ไม่ปรากฏผลดีในทุกแง่ มุมรวมกับการที่คนพม่ามองว่า
70

71

69

James Warren, “The Rangoon jail riot of 1930 and the prison administration of British Burma,” 7-10.
Ibid., 10-11.
71
Ibid., 21-22.
72
Ibid., 24.
70
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การทํางานในคุกไม่น่าสนใจและเป็ นที่น่ารังเกียจจากการมีมมุ มองเหยียด เชื ้อชาติและไม่พอใจการปกครอง
ของอังกฤษ รวมไปถึงเหตุผลจากการสะดวกสบายในการทํางานของเจ้ าอาณานิคมต่อคนอินเดียและเหตุผล
เรื่ องรายจ่ายที่ตํ่าในการจ้ างงานคนอิน เดีย ทํ าให้ ยังคงมีก ารใช้ ค นอินเดียในระบบการจัดการบริ ห ารงาน
ภายในคุกอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามการกระทําดังกล่าวแทนที่จะเสริ มความมัน่ คงและการคงไว้ ซึ่งอํานาจ
อย่างดีของเจ้ าอาณานิคมกลับกลายเป็ นว่าการใช้ คนอินเดียอย่างเดียวเป็ นสาเหตุให้ เกิดความไม่สงบในคุก 73
72

จากที่กล่าวมาทังหมดนี
้
้อาจจะพูดได้ วา่ การที่คกุ ในช่วงนี ้เปรี ยบเสมือนตัวสะท้ อนระบอบการปกครอง
ของอังกฤษต่อพม่าเพราะว่าคุกที่มีอยูเ่ ดิมแล้ วก่อนหน้ าอาณานิคมเมื่อถึงยุคที่องั กฤษเข้ ามาปกครองกลายเป็ น
สถาบันทางอํานาจ เครื่ องมือควบคุม ลงทัณฑ์และสร้ างระเบียบวินยั จึงไม่ถือเป็ นเรื่ องน่าแปลกอะไรที่องั กฤษ
พยายามจะเข้ ามาปฏิรูปคุกหรื อดูแลควบคุมจัดการคุกในอาณานิคมให้ เป็ นคุกสมัยใหม่ตามแนวคิดของตนเอง
เพื่อคงไว้ ซงึ่ อํานาจและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของอาณานิคม

73

Ibid., 27-28.
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คุก กับ การลงทัณฑ์ : ยุทธวิธีของ ลี กวน ยิว ต่ อการสร้ างชาติสิงคโปร์
ภายหลังการประกาศเอกราชปี 1965 - ปั จจุบัน
วัสนันท์ ทรายคํา

สิงคโปร์ เป็ นประเทศที่ได้ ชื่อว่ามีกฎระเบียบที่เคร่ งครั ด และมีการควบคุมพฤติกรรมของประชากร
อย่างเข้ มงวดมากที่สดุ ประเทศหนึ่งในโลก โดยสิงคโปร์ มีการบังคับใช้ กฎหมายที่จริ งจังและมีบทลงโทษสูง
ในการกระทําผิดต่าง ๆ เพื่อรักษามาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่ องการค้ า
ยาเสพติด สิงคโปร์ ให้ ความสําคัญกับบทลงโทษนี ้มากถึงขันแขวนคอผู
้
้ กระทําความผิด 1 ส่วนบทลงโทษอื่น ๆ
ก็มีความรุนแรงมาก ไม่เว้ นแม้ แต่การกระทําผิดในชีวิตประจําวัน แต่ถึงแม้ ว่าสิงคโปร์ จะมีบทลงโทษที่เด็ดขาด
และรุนแรงจนดูเกือบ ๆ จะเรี ยกได้ วา่ ไม่ศิวิไลท์เท่าใดนัก จนทําให้ เป็ นที่จบั ตามองขององค์กรนิรโทษกรรมสากล
และองค์ ก รระดับ นานาชาติ อื่ น ๆ แต่ ก็ ป ฏิ เ สธไม่ไ ด้ ว่า สิ ง คโปร์ เ ป็ นประเทศพัฒ นาแล้ ว ประเทศเดี ย ว
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินมัง่ คัง่ ที่สดุ ประเทศหนึ่งในโลก ผู้วิจัยจึงได้
ตังข้
้ อสังเกตในความเชื่อมโยงของสองสิง่ ที่ตรงกันข้ ามกันนี ้ว่ามีสว่ นส่งเสริ มหรื อขัดขวางกันอย่างไร
0

เมื่ อ ประกาศเอกราชและแยกตัวออกมาจากมาเลเซี ย ในปี 1965 สิงคโปร์ ใ นขณะนัน้ ปราศจาก
ทรั พยากรธรรมชาติและตลาดภายในประเทศขนาดใหญ่ จึงเริ่ มพัฒนาจาก “การลงทุน” ด้ านการพัฒนา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ” รั ฐ บาลลงทุ น จ้ างผู้ เชี่ ย วชาญและอาจารย์ ชั น้ นํ า จากทั่ว โลกมาสอนนัก ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเต็มที่โดยหวังว่าเมื่อสําเร็ จการศึกษาแล้ วสามารถ
ไปทํ า งานได้ ทั่ว โลก กลายเป็ นว่า นโยบายดัง กล่าวมี ป ระสิท ธิ ผ ลมาก สถาบัน ระหว่า งประเทศต่างพากัน
จัดอันดับให้ “กําลังคน” ของสิงคโปร์ มีผลิตภาพ (Productivity) เทียบเท่ากับคนในสหรัฐและประเทศพัฒนา
อื่น ๆ และมีบางสํานักยกย่องให้ เป็ นกลุม่ คนที่ดีที่สดุ เป็ นอันดับหนึง่ ของโลกด้ วยซํ ้า 2
1

1

โปรดอ่านรายละเอียดเรื่ องนีใ้ น เพลต ทอม, จับเข่าคุยลีกวนยิว, แปลโดย สุรนันท์เวชชาชีวะ; และนงนุชสิงหเดชะ
(กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน, 2555).
2

159.

Carl A. Trocki, Singapore Wealth power and the culture of control (New York: Routledge, 2006), p.157-
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สิงคโปร์ เน้ นหนักในเรื่ องของความสามัคคีและความเสมอภาคมีปฏิบตั ิกบั คนทุกชาติ อย่างเท่าเทียม
กัน ในเรื่ องของการศึก ษาใช้ ห ลายภาษา ในทางกฎหมายปฏิ รูป สหภาพแรงงาน อี ก ทัง้ ในด้ านสวัส ดิก าร
ของประชาชน เช่น การขยายบริ การด้ านการแพทย์และสุขอนามัยการสร้ างโรงเรี ยนสร้ างอาคารสงเคราะห์ที่
ทันสมัยขึ ้นมาแทนสลัม เป็ นต้ น 3 จากข้ อมูลที่ได้ กล่า วมาข้ างต้ นทําให้ เห็นว่าสถาบันต่าง ๆ ที่ถูกสร้ างหรื อ
พัฒนาขึ ้นในสิงคโปร์ ในระหว่างการสร้ างชาตินนล้
ั ้ วนเป็ น “สถาบันแห่งการจํากัด” ทังสิ
้ ้น 4 ซึ่งการกําเนิด
ของสถาบันเหล่านี ้เริ่ มขึ ้นมาจากระบบการจัดการเรื อนจําในยุโรปภาคพื ้นทวีปและเมื่อเกิดการล่าอาณานิคม
สถาบันต่า ง ๆ เหล่านีจ้ ึ งได้ ถูกเผยแพร่ เ ข้ ามาในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ รวมถึง สิงคโปร์ ที่ เป็ นอาณานิค ม
ของอังกฤษด้ วยเช่นกัน
2

3

จึงสันนิษฐานว่า การที่สงิ คโปร์ สามารถพัฒนาประชากรให้ มีศกั ยภาพเทียบเท่าประเทศที่มีขนาดใหญ่
กว่าหลายเท่าในระดับโลกได้ มาจากการเริ่ มพัฒนาระบบเรื อนจํ า และระบบกฎหมายอาญา โดยเรื อนจํ า
ในสิงคโปร์ นนั ้ มีความแตกต่างจากระบบเรื อนจําของยุโรปอยู่พอสมควร เช่น การสร้ างเรื อนจําความมัน่ คงสูง
(Maximum Security Prison) โดยลักษณะของเรื อนจําความมัน่ คงสูงสุดคือ เมื่อเดินเข้ าไปจะมองไม่เห็น
ผู้ต้องขังจะเห็นแต่อาคารและรัว้ ตาข่ายเท่านัน้ ผู้ต้องขังจะถูกควบคุมจํากัดให้ อยู่ในตัวอาคารและเขตสนาม
เล็ก ๆ ในแต่ละแดนย่อย ๆ กิจกรรมภารกิจหลักของเรื อนจํามัน่ คงสูงสุดคือ การควบคุม ดังนันในเรื
้
อนจําสูงสุด
ไม่มีก ารฝึ กวิ ชาชี พ หรื อการทํ างานผู้ต้ อ งขังในโรงงาน ทํ าให้ ไ ม่มีส ถานที่ ที่จ ะซุก ซ่อ นสิ่งของต้ องห้ า มและ
ไม่มีรถยนต์บรรทุกวัตถุดิบไปฝึ กวิชาชีพและขนผลิตภัณฑ์สําเร็ จรู ปออกมา ในขณะเดียวกันผู้ต้องขังก็จะไม่มี
โอกาสมาพบปะกัน ตามโรงงานต่าง ๆ 5 ซึ่งการใช้ ระบบขังเดี่ย วในยุโรปนัน้ ใช้ ไ ม่ได้ ผ ลและถูก ยกเลิกไป
ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 รวมถึงการลงโทษที่รุนแรงต่าง ๆ ระบบเรื อนจําสมัยใหม่ของยุโรปมุ่งเน้ นการพัฒนา
ระเบียบวินัยของผู้ต้องขังเพื่อให้ สามารถกลับมาเป็ นพลเมืองปกติได้ อีกครั ง้ รวมถึงมีการบังคับใช้ แรงงาน
แทนการประหารชีวิต 6
4

5

3

ดูรายละเอียดใน เอน.เจ.ไรอัน, การสร้ างชาติมาเลเซียและสิงคโปร์ , แปลโดย ประกายทอง สิริสขุ , ม.ร.ว. (กรุ งเทพฯ:
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ , 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

นัทธีจิตสว่าง, “เรื อนจําความมัน่ คงสูงสุด (Supermax Prison),” เข้ าถึงได้ จาก
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.
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เพราะเหตุใดระบบเรื อนจําของสิงคโปร์ ซึ่งเป็ นอาณานิคมของอังกฤษมายาวนาน จึงได้ มีการจัดการ
กับ ระบบกฎหมายอาญาและระบบเรื อนจํ าที่ แตกต่า งกับ เจ้ าอาณานิ คม วิ ส ัยทัศน์ ข องรั ฐ บาลในตอนนัน้
เป็ นอย่า งไร และเพราะเหตุใ ดสิงคโปร์ จึง สามารถใช้ ระบบการลงโทษที่ใ ช้ ไม่ได้ ผ ลในยุโรปในการพัฒ นา
ระบบราชทัณฑ์ได้ จนสําเร็ จ และการจัดการเช่นนี ้ทําให้ ประชาชนสิงคโปร์ ร้ ู สึกอย่างไร มีการพยายามต่อต้ าน
ขัดขืนหรื อไม่ด้วยข้ อสังเกตข้ างต้ นนี ้เองเป็ นที่มาของการศึกษาในครัง้ นี ้

สิงคโปร์ ภายหลังการแยกตัวออกจากสหพันธรั ฐมาเลเซีย
ภายหลังการรวมตัวกับสหพันธ์ ฯ ในปี 1963 ได้ เพียงแค่ 2 ปี สิงคโปร์ ก็ต้องถูกบีบให้ ประกาศเอกราช
เนื่องจากความขัดแย้ งเพราะปั ญหาทางเชื ้อชาติและการถูกกีดกันต่อคนที่มีเชื ้อสายที่ไม่ใช่มาเลย์โดยในวันที่ 9
พฤษภาคม 1965 พรรคกิจประชาชนนําโดยนาย ลี กวน ยิว ได้ ร่วมมือกับพรรคอื่น ๆ อีก 4 พรรคในมาเลเซีย
เรี ยกร้ องต่อรั ฐบาลกลางให้ ชาวมาเลเซียเน้ นความสามัคคี ความเท่าเทียมกันของทุกเชื อ้ ชาติในมาเลเซีย
แต่ข้ อเสนอนัน้ รั ฐบาลไม่ส ามารถทํา ได้ ตนกู อับดุล เราะห์ มาน จึ งได้ เสนอทางออกโดยการแยกประเทศ
ออกจากกัน
ในตอนนันมี
้ ไม่น้อยที่คิดว่าสิงคโปร์ คงไปไม่รอด 7 สิงคโปร์ ต้องเจอกับบททดสอบอย่างหนักในการเป็ น
ประเทศเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้ วยชาวจีน ถูกขนาบข้ างด้ วยสองประเทศอิสลามที่ใหญ่กว่าหลายเท่าตัวอย่างมาเลเซีย
และอินโดนีเซีย อีกทังในปี
้
1968 ประเทศสิงคโปร์ ก็ต้องเผชิญกับความกระทบกระเทือนทังทางด้
้
านเศรษฐกิจ
และความมั่น คงเนื่ อ งจากอัง กฤษจํ า ต้ อ งตัด ทอนรายจ่ า ยลงจึ ง ได้ ป ระกาศถอนทหารออกจากสิ ง คโปร์
โดยวางเป้าที่จะถอนออกไปในปี 1971 ทําให้ รัฐบาลสิงคโปร์ นําโดยนาย ลี กวน ยิว นายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้
ต้ องพัฒนาทังเศรษฐกิ
้
จและความมัน่ คงอย่างเร่งด่วน 8
6

7

ภายหลังการประกาศถอนทหารของอังกฤษ ลี กวน ยิว จึงใช้ โอกาสนี ้จัดให้ มีการเลือกตังทั
้ ว่ ไปขึน้
เพื่อที่จะได้ เป็ นหัวข้ อรณรงค์เพื่อจัดการกับปั ญหาที่จะมีขึ ้นเมื่ออังกฤษถอนตัวออกไป และตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา
จึงเป็ นจุดเริ่ มต้ นของชัยชนะตลอดกาลของพรรคกิ จประชาชน สิงคโปร์ ภายใต้ การบริ หารของ ลี กวน ยิว
เกิ ด ความเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ อย่ า งมากมี ก ารพัฒ นาอุ ต สาหกรรมอย่ า งรวดเร็ ว ซึ่ ง อาจเป็ นเพราะ
เกิดบรรยากาศที่สงบในภาคแรงงาน กฎหมายของ ลี กวน ยิว ขจัดการประท้ วงได้ อย่างเด็ดขาดในปี 1969

7
8

พิเชียร คุระทอง, ลีกวนยิวสิงห์ผยองแห่งเอเชีย (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ์มติชน, 2537), หน้ า 30-31.
เรื่องเดียวกัน, หน้ า 32.

คุก กับ การลงทัณฑ์ : ยุทธวิธีของ ลี กวน ยิว ต่อการสร้ างชาติสงิ คโปร์
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ไม่มีการประท้ วงแรงงานเลยสักครัง้ 9 หลังจากนันพรรคกิ
้
จประชาชนของ ลี กวน ยิว ก็คว้ าชัยชนะติดต่อมาอีก 3
สมัยคือในการเลือกตังทั
้ ว่ ไปปี 1972 1976 และ 1980 จนถูกค่อนแคะว่าเป็ นเผด็จการโดยรัฐสภา 10
8

9

แน่นอนว่ารัฐบาล ลี กวน ยิว ไม่ใช่เผด็จการรัฐสภา เพราะรัฐบาลพรรคกิจประชาชนได้ รับการเลือกตัง้
อย่า งเป็ นประชาธิ ป ไตย มิ ใ ช่ รั ฐ บาลที่ ม าจากการรั ฐ ประหารหรื อ พยายามชัก ใยให้ รั ฐ บาลอื่ น ๆ มาเป็ น
รัฐบาลผสมเพื่อเป็ นรัฐบาลแห่งชาติแต่อย่างใด ความสําเร็ จของรัฐบาลพรรคกิจประชาชนนัน้ ผู้วิจยั เล็งเห็นว่า
ส่วนหนึ่ง มาจากความสามารถและประสิทธิ ภาพในการบริ ห ารพรรค ทัง้ ความมื อสะอาดของสมาชิ ก และ
ความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาสิงคโปร์ ไปข้ างหน้ า มีการวางแผนพัฒนาระบบการศึกษาและเศรษฐกิจอย่างจริ งจัง
ในช่วงปี แรกหลังแยกตัวออกจากสหพันธ์ฯ 59% ของงบประมาณประจําปี ถูกใช้ จ่ายไปกับการศึกษาชันประถม
้
27% กับการศึกษาขันมั
้ ธยมและ 14% สําหรับการศึกษาขันอุ
้ ดมศึกษาจัดหลักสูตรการศึกษาในระยะแรก
เน้ นการเพิ่มปริ มาณของคนที่เข้ าสูร่ ะบบการศึกษาให้ ได้ มากที่สดุ เพื่อประชากรทุกคนจะได้ รับการพัฒนาให้ เป็ น
แรงงานฝี มื อ ซึ่ง มี ค วามสํ า คัญ ในการขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ของประเทศโดยเฉพาะระหว่า งช่ ว งทศวรรษ
1960-1970 ที่ สิง คโปร์ เ น้ น การพัฒ นาเศรษฐกิ จ โดยอาศัย ยุท ธศาสตร์ ก ารผลิ ต เพื่ อ ทดแทนการนํ า เข้ า
(Import Substitution Industry: ISI) และภายหลัง เปลี่ย นมาเป็ นยุท ธศาสตร์ ก ารผลิตเพื่ อ ส่ง ออก
(Export Oriented Industry: EOI) 11 กับอีกส่วนหนึ่งคือการสร้ างบรรยากาศทางการเมืองที่ไม่สง่ เสริ มให้ พรรค
การเมืองฝ่ ายค้ านสามารถต่อกรกับรัฐบาลได้ เลยนัน่ เองโดยวิธีการของพรรคกิจประชาชน ก็คือการบังคับใช้
กฎหมายความมัน่ คงภายใน

การบังคับใช้ กฎหมายความมั่นคงภายใน
กฎหมายความมัน่ คงภายใน (The Internal Security Act : ISA) เป็ นกฎหมายที่ให้ อํานาจบริ หาร
ที่จ ะบัง คับ ใช้ เ พื่อ ป้ องกัน และปราบปรามการใช้ ค วามรุ น แรงต่อ บุค คลและทรั พย์ สินหรื อ กระทํา การใด ๆ
เพื่อรักษาความปลอดภัยภายในของประเทศสิงคโปร์ โดยรัฐบาลสามารถจับกุมหรื อลงโทษผู้ที่ต้องสงสัยว่า
บ่อนทําลายความมัน่ คงได้ โดยไม่ต้องสอบสวนก่อน โดยกฎหมายฉบับปั จจุบนั เป็ นกฎหมายความมัน่ คงภายใน
ที่ร่างขึ ้นโดยรัฐสภาของประเทศมาเลเซียฉบับที่ 18 ของปี 1960 และถูกนํามาใช้ ในสิงคโปร์ ตงแต่
ั ้ วนั ที่

9

21, 2015).

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

10

พิเชียร คุระทอง, ลีกวนยิวสิงห์ผยองแห่งเอเชีย, หน้ า 36.
สิทธิเทพ เอกสิทธิ พงษ์ , “พินิจการศึกษาไทย: สะท้ อนผ่านเลนส์การสร้ างชาติและการสร้ างคนของสิงคโปร์ ,” Siam
Intelligence, เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://www.siamintelligence.com/analysis-thai-education-system-from-singapore-nationbuilding/ (8 กุมภาพันธ์ 2558).
11
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16 กันยายน 1963 เมื่อตอนที่ประเทศสิงคโปร์ รวมกันสหพันธรัฐมาเลเซีย 12 และสิงคโปร์ ได้ นํามาบังคับ
ในประเทศภายหลังได้ รับเอกราชไปแล้ ว
เมื่ อ ก้ าวขึ น้ สู่อํ า นาจแล้ ว กฎหมายความมั่น คงภายในถูก ลี กวน ยิ ว นํ า มาใช้ เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ
ในการกําราบสิง่ ที่จะเป็ นอุปสรรคในการบริ หารประเทศตามแนวทางของตน และทําให้ ฝ่ายค้ านวิพากษ์ วิจารณ์
รัฐบาลได้ อย่างไม่เต็มปากนัก เพราะกลัวว่าจะถูกกฎหมายความมัน่ คงเล่นงานเอาได้ ในการเลือกตังปี
้ 1972
มีผ้ ูสมัครฝ่ ายค้ าน 2 คนถูกตัดสินจํ าคุก 6 เดื อน เพราะหาเสียงเลยเถิ ด เกิ นไป คนหนึ่งหาเสีย งปลุก ม็อ บ
ถึงกับเรี ยกร้ องให้ ประชาชนลอบสังหารผู้นําสิงคโปร์ นาย ลี กวน ยิว เสีย ส่วนอีกคนหนึ่งติดคุกเพราะหาเสียง
เพลินไปพูดพาดพิงกล่าวหาว่านาย ลี กวน ยิว เป็ นอันธพาลใหญ่หมายเลขหนึ่งของสิงคโปร์ และนอกจาก
รัฐบาลพรรคกิจประชาชนจะเอากฎหมายฉบับนี ้มาใช้ ประโยชน์ป้องกันมิให้ ถูกวิพากษ์ วิจารณ์ อย่างเลยเถิด
เสี ย ๆ หาย ๆ แล้ ว กฎหมายนี ย้ ัง ให้ อํ า นาจแก่ รั ฐ บาล ลี กวน ยิ ว ในการตรวจสอบบัญ ชี ร ายจ่ า ยของ
พรรคการเมืองต่าง ๆ ได้ อีกด้ วย ทําให้ รัฐบาลได้ ร้ ู แหล่งที่มาของรายได้ เงินสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ ายค้ าน
ทําให้ พรรคการเมืองฝ่ ายค้ านประสบกับความลําบากในการหาเงินมาสนับสนุนพรรคเพราะอาจถูกทางการ
เล่น งานได้ จึ ง ไม่น่า แปลกใจที่ จ ะพบว่า มี นัก โทษการเมื อ งมากมาย จากความพยายามกํ า จัด คู่แ ข่ง ของ
ลี กวน ยิว เพื่อการเถลิงอํานาจตลอดกาลของเขา 13
11

12

เผด็จการรัฐสภา การปกครองด้ วยความกลัว
หากจะกล่าวถึงการปกครองด้ วยความกลัว สิง่ ที่เห็นชัดที่สดุ ก็คงหนีไม่พ้นกฎหมายอาญาและบทลงโทษ
ที่เด็ดขาดของสิงคโปร์ ซึ่งเป็ นที่ทราบกันดีอยู่แล้ วว่าทังโลกจั
้
บตามองกฎหมายนี ้ของสิงคโปร์ อยู่ ซึ่งแน่นอนว่า
ไม่ได้ ให้ ความสําคัญในด้ านบวก เนื่องจากกฎหมายของสิงคโปร์ มีความละเอียดและเข้ มงวดมากดังที่ได้ กล่าว
ไปข้ างต้ น ทําให้ นักท่องเที่ยวที่เข้ าไปในสิงคโปร์ ต้องระมัดระวังตัวมากเป็ นพิเศษ เพราะสิงคโปร์ ถือว่า
นักท่องเที่ยวก็ไม่ใช่ข้อยกเว้ นของการลงโทษต่อการกระทําผิดกฎหมายในสิงคโปร์ ตัวอย่างที่โด่งดังที่สดุ เห็น
จะหนีไม่พ้นกรณีของนาย ไมเคิล เฟย์ ในปี 1994 ที่ถกู พิพากษาให้ โบย 6 ครัง้ โทษฐานลักขโมยป้ายบอกทาง
แถมพ่นสีสเปรย์บนรถยนต์หลายคัน บางคันมีรอยขีดข่วนและมีการปล่อยลมยาง จากการขอของรัฐบาล
สหรัฐสมัย บิล คลินตัน ศาลลดโทษให้ เหลือโดนโบย 4 ครัง้ 14 หลายฝ่ ายในสหรัฐฯออกมาวิพากษ์ สิงคโปร์
อย่างรุนแรง รัฐบาลสิงคโปร์ อธิบายว่าถ้ าเป็ นคนสิงคโปร์ ทําผิดแบบนี ้ ก็ต้องรับโทษแบบเดียวกัน
13

12

Singapore Government, “Internal Security Act(Chapter 143),” Singapore Statutes Online, available from
http://statutes.agc.gov.sg (March 21, 2015).
13
พิเชียร คุระทอง, ลีกวนยิวสิงห์ผยองแห่งเอเชีย, หน้ า 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).

คุก กับ การลงทัณฑ์ : ยุทธวิธีของ ลี กวน ยิว ต่อการสร้ างชาติสงิ คโปร์

37

รากฐานของระบบกฎหมายสิงคโปร์ นนั ้ ก็เหมือนกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ คือ
ไม่ใช่ระบบดังเดิ
้ มที่มีอยู่ก่อนแล้ ว แต่เป็ นระบบที่ถกู สร้ างขึ ้นในยุคที่อาณานิคมเข้ ามา ระบบกฎหมายสิงคโปร์
ถูกสร้ างและพัฒนาขึ ้นมาจากเจ้ าอาณานิคมซึ่งก็คืออังกฤษนัน่ เอง 15 สิงคโปร์ เริ่ มปรากฏว่ามีการใช้ ประมวล
กฎหมายมาตังแต่
้ ปี 1826 โดยผู้ตดั สินคดีความจะเป็ นเจ้ าหน้ าที่จากอินเดีย ต่อมาเริ่ มมีการตังศาลสู
้
งสุดขึ ้นมา
เพื่อใช้ ตดั สินคดีโดยตรงในปี 1934 และสองปี ต่อมา ในปี 1936 ก็ได้ สร้ างเรื อนจําชางฮีขึ ้นเพื่อรองรับนักโทษ
ท้ อ งถิ่ น ที่ ก ระทํ า ความผิ ด ตามกฎหมายของสิง คโปร์ และระบบกฎหมายก็ ไ ด้ มี ก ารเปลี่ย นแปลงและ
พัฒนาเรื่ อยมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั 16
14

15

สําหรับกฎหมายอาญาที่สิงคโปร์ ดําเนินการอยู่ในปั จจุบนั นี ้เป็ นกฎหมายที่ถูกอังกฤษปฏิรูปมาเพื่อ
เป็ นกฎหมายหลักของสหพันธรัฐมลายูในปี 1963 ซึ่งต่อมาสิงคโปร์ ได้ แยกตัวออกมาเป็ นสาธารณรัฐสิงคโปร์
และกฎหมายอาญาของสิ ง คโปร์ นัน้ แยกขาดออกจากกัน อย่า งชัด เจน แต่ทัง้ สองประเทศก็ ยัง ยึด โยง
เอาร่างกฎหมายที่องั กฤษได้ ร่างไว้ ก่อนหน้ าเป็ นสําคัญ ในปั จจุบนั มาเลเซียได้ ยกเลิกกฎหมายบางข้ อที่เห็นว่า
รุ นแรงหรื อละเมิดสิทธิมนุษยชนเกินไป เช่น กฎหมายรักษาความมัน่ คงภายใน และกฎหมายป้องกันการปลุก
ระดมให้ เกิดความไม่สงบ ในขณะที่สงิ คโปร์ ยงั คงใช้ กฎหมายทังสองอยู
้
่ 17
บทลงโทษทางอาญาของสิงคโปร์ สามารถแบ่งออกได้ เป็ น 5 ประเภทหลัก ๆ ด้ วยกัน ซึ่งสามารถแจก
แจงได้ ดงั นี 18้
1. การกระทําผิดที่มีโทษประหารชีวิต ได้ แก่ การค้ ายาเสพติด และ การฆาตกรรม
2. การกระทําผิดเกี่ยวกับการลักลอบเข้ าเมือง ลักลอบทํางาน
3. การกระทําผิดเกี่ยวกับการติดสินบนเจ้ าหน้ าที่
4. การกระทําผิดเกี่ยวกับการก่อจลาจลหรื อชุมนุมประท้ วง
5. การกระทําผิดทัว่ ไปในชีวิตประจําวัน เช่น ไม่ทิ ้งขยะในถังขยะ ปั สสาวะในที่สาธารณะ ข้ ามถนน
ในที่ห้ามข้ าม ซื ้อหรื อขายบุหรี่ หนีภาษี เป็ นต้ น
16

17

นอกเหนือจากบทลงโทษดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ยังมีบทลงโทษในคดีอาญาที่ไม่ค่อยพบเห็นในประเทศ
้ ้เพราะ
อื่น ๆ เช่น กฎหมายบังคับให้ คสู่ มรสต้ องใช้ ชีวติ อยูด่ ้ วยกันเยีย่ งสามีภรรยาเป็ นเวลาอย่างน้ อย 7 ปี 19 ทังนี
18

15

see G.W. Eartholomew, The Singapore Legal System (Singapore: Society in Transition, 1976).
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.
16

38

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อัตราการแต่งงานและการคลอดบุตรของสิงคโปร์ ค่อนข้ างตํ่า เนื่องจากประชาชนไม่นิยมแต่งงานเพราะคิดว่า
การแต่งงานเป็ นการเพิ่มภาระค่าใช้ จ่าย และทําให้ ไม่มีเวลา ในการทํางาน รัฐบาลจึงต้ องแก้ ไขด้ วยการ
ออกกฎหมายนี ้ขึ ้นมา ทําให้ สามารถมองเห็นได้ ว่ากฎหมายอาญาของสิงคโปร์ นนมี
ั ้ ความละเอียดและจําเพาะ
เจาะจงมากกว่ากฎหมายของหลายประเทศทัว่ โลก หรื อแม้ แต่ในอังกฤษที่เป็ นต้ นแบบของกฎหมายอาญา
สิงคโปร์ เอง เนื่องจากรัฐบาล มีความสามารถที่จะเข้ าไปควบคุมประชาชนในระดับปั จเจก ใช้ กฎหมายปกครอง
ประชาชนให้ ตกอยูภ่ ายใต้ ความกลัวที่จะกระทําผิด เป็ นบิ๊กบราเธอร์ ที่คอยจับตามองผู้คนอยูเ่ สมอ

ควบคุมคุก เท่ ากับ ควบคุมคน
กระบวนการยุติธรรมของสิงคโปร์ ในช่วงหลังได้ รับเอกราชเป็ นไปด้ วยความเข้ มงวดและเด็ดขาด
มีขนตอนที
ั้
่ชดั เจนและโปร่ งใส หากมีผ้ กู ระทําความผิดขึ ้นในสิงคโปร์ ก็จะดําเนินกระบวนการไปตามขันตอน
้
ยกเว้ นก็แต่ผ้ ทู ี่กระทําผิดกฎหมายความมัน่ คงภายในเท่านัน้
เมื่อตํารวจจับกุมผู้กระทําความผิด ตังข้
้ อหาและผ่านกระบวนการฟ้ องร้ องคดีโดยอัยการ กระทัง่ ได้ รับ
การตัดสินโทษโดยศาลแล้ ว ผู้กระทําความผิดที่ต้องโทษจําคุกจะถูกส่งต่อมาที่เรื อนจํา โดยแต่ละเรื อนจํานัน้
จะถูกแบ่งออกเป็ นสามระดับด้ วยกัน ได้ แก่ เรื อนจําความมัน่ คงสูง (maximum security prison) เรื อนจําความ
มัน่ คงระดับกลาง (medium security prison) และเรื อนจําความมัน่ คงระดับตํ่า (minimum security prison)
โดยจะแบ่งตามลักษณะโครงสร้ างอาคารของแต่ละเรื อนจํา และประเภทของผู้ต้องขังที่ถูกส่งเข้ าไป นักโทษ
ในคดีอกุ ฉกรรจ์ เช่น คดีค้ายาเสพติด หรื อคดีฆาตกรรม จะถูกส่งเข้ าไปอยู่ในเรื อนจําความมัน่ คงสูง เพื่อจําคุก
เป็ นระยะเวลานาน จําคุกตลอดชีวิต หรื อรอการประหาร 20
19

อย่างไรก็ตาม มีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึ ้นในวงการราชทัณฑ์ในหลายประเทศรวมทังในสิ
้ งคโปร์ เองด้ วย
โดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงในลักษณะทางประชากรของผู้ต้องขังที่มีลกั ษณะร้ ายกาจและทํางานเป็ นเครื อข่าย
มีอิทธิพลมากขึ ้น ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี และการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขังที่มีมากขึ ้น ทําให้ หลาย
ประเทศประสบกับปั ญหาในการควบคุมผู้ต้องขังดังกล่าวโดยพบว่ากําแพงเรื อนจําและวิธีการควบคุมแบบเดิม
ไม่สามารถใช้ ในการควบคุมผู้ต้องขังดังกล่าวได้ อย่างมีประสิทธิภาพแล้ ว และหันไปรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว โดยการสร้ างเรื อนจําอีกประเภทหนึ่งที่มีระดับความมัน่ คงสูงกว่าเรื อนจํามัน่ คงสูง คือ เรื อนจํามัน่ คง
สูงสุด (Supermaximum Security Prison) เรี ยกสัน้ ๆ ว่า 'Supermax Prison’
ลักษณะของเรื อนจําความมัน่ คงสูงสุดนัน้ เมื่อเข้ าไปในเรื อนจํามัน่ คงสูงสุดจะมองไม่เห็นผู้ต้องขัง
จะเห็นแต่อาคารและรั ว้ ตาข่ายเท่านัน้ ผู้ต้องขังจะถูกควบคุมจํากัดให้ อยู่ในตัวอาคารและเขตสนามเล็ก ๆ
20

Chase Riveland, “Supermax Prison : Overview and General Consideration,” available from
http://static.nicic.gov/Library/014937.PDF, (March 24, 2015).
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ในแต่ละแดนย่อย ๆ กิจกรรมภารกิจหลักของเรื อนจํามัน่ คงสูงสุด คือการควบคุม ดังนัน้ ในเรื อนจําจะไม่มี
การฝึ กวิชาชีพหรื อการทํางานผู้ต้องขังในโรงงาน ภารกิจด้ านอื่น ๆ ที่เคยมีอยู่ในเรื อนจําทัว่ ไปก็ลดน้ อยลงไม่ว่า
จะเป็ นการจัดการศึกษา การอบรมด้ านต่าง ๆ หรื อกิจกรรมที่ทําให้ ผ้ ตู ้ องขังได้ มีโอกาสรวมตัวกันหรื อพบปะกัน
ระหว่างแดน โดยกิจกรรมของผู้ต้องขังส่วนใหญ่ จะเป็ นการอ่านเขียนหนังสือในห้ อง หรื อออกกําลังกาย
เล็ก ๆ กับโต๊ ะปิ งปอง หมากรุ ก หมากฮอส และวิ่งเล่นภายในสนามแดนย่อย เป็ นการทํากิจกรรมในแต่ละวัน
แต่ละสัปดาห์เบ็ดเสร็ จในแดนย่อยโดยไม่มีโอกาสได้ ออกมานอกแดน แม้ แต่การพบแพทย์หรื อพยาบาลก็จะพบ
ภายในอาคารรวมติดกับแดนย่อยโดยไม่มีโอกาสพบปะกับผู้ต้องขังแดนอื่น แต่ในบางประเทศเรื อนจํามัน่ คง
สูงสุดจะใช้ ระบบขังเดี่ยวอย่างสิ ้นเชิงโดยผู้ต้องขังจะมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกที่จําเป็ นภายในห้ องครบ
เพราะจะต้ องถูกควบคุมอยู่ในห้ องตลอด 23 – 24 ชัว่ โมง ในบางโอกาสอาจออกมารับแสงแดดในแดนย่อย
ข้ าง ๆ ที่มีอยูเ่ ล็กน้ อยสําหรับคน ๆ เดียวเท่านัน้ 21
20

การสร้ างเรื อนจําความมัน่ คงสูงสุดในสิงคโปร์ นนั ้ นับเป็ นก้ าวแรกของการปฏิรูปเรื อนจําที่เกิดขึ ้นเพื่อ
แก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึน้ ทัง้ จํ านวนนักโทษที่เพิ่มขึ ้นจนก่อให้ เกิ ดปั ญหานักโทษล้ นคุก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในทศวรรษที่ 1990 ซึ่งมีจํานวนนักโทษสูง ถึง 16,000 คน และเพิ่มสูงสุดในปี 2003 ด้ วยจํานวนนักโทษถึง
18,000 คน และทําให้ ประเทศสิงคโปร์ เป็ นประเทศหนึง่ ซึง่ มีสดั ส่วนนักโทษต่อเจ้ าหน้ าที่มากที่สดุ ในโลกอีกด้ วย
นอกจากนี ้ ข้ อจํากัดด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานของเรื อนจําซึ่งส่วนใหญ่มีอายุการใช้ งานมาอย่างยาวนานตังแต่
้
ยังเป็ นอาณานิคมของอังกฤษทังยั
้ งไม่สอดรั บกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่นจํ านวนนักโทษ พฤติกรรม
ของนักโทษ และฐานความผิดของนักโทษ เป็ นต้ น 22 นอกจากเรื อนจําชางฮีจะเป็ นเรื อนจําความมัน่ คงสูงสุด
ของสิงคโปร์ แล้ ว เรื อนจําในเครื อชางฮีที่เพิ่งแล้ วเสร็ จในปี 1994 คือเรื อนจําหญิ งและศูนย์ฟืน้ ฟูและบําบัด
ยาเสพติดชางฮีก็เป็ นอีกหนึ่งเรื อนจําความมัน่ คงสูงสุดของสิงคโปร์ เช่นกัน ซึ่งก่อนหน้ าที่จะมีการปฏิรูปนัน้
คุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนันไม่
้ ได้ ดีเท่าที่ควร เจ้ าหน้ าที่ในเรื อนจําดูแลผู้ต้องขังไม่ทวั่ ถึง ทําให้ นกั โทษทะเลาะ
วิวาทกันเอง ผู้คมุ เองไม่มีความใส่ใจในการห้ ามปรามผู้ต้องขัง งานเจ้ าหน้ าที่ราชทัณฑ์ได้ เงินเดือนที่คอ่ นข้ างตํ่า
ทําให้ เป็ นอาชีพที่ไม่ได้ รับความนิยม สิงคโปร์ จึงถูกจัดให้ เป็ นประเทศที่มีอตั ราเจ้ าที่ต่อนักโทษมากที่ประเทศ
หนึง่ ในโลก
21

เรื อนจําสิงคโปร์ ในช่วงก่อนการปฏิรูปนันจะปรากฏให้
้
เห็นสิ่งที่คนสิงคโปร์ ทวั่ ไปเรี ยกกันว่า “ยุคมืด”
ภาพในห้ องขังนันมี
้ แต่การทะเลาะวิวาทภายในห้ องขัง นักโทษที่อยูม่ านานรังแกนักโทษที่เข้ ามาใหม่ คนเข้ มแข็ง
กดขี่คนอ่อนแอกว่า อาหารของนักโทษที่ออ่ นแอจะต้ องตกเป็ นของนักเลงโตภายในเรื อนจํา มีการลักลอบนําเข้ า
21

Ibid.
ฝั นหยก บุญสวยขวัญ , “ระบบราชทัณฑ์ สิงคโปร์ ”, Royal Thai Embassy Singapore, เข้ า ถึงได้ จาก
http://www.thaiembassy.sg/sites/default/files/Singapore%20Prison%20Service.pdf (1 เมษายน 2558).
22
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และซื ้อขายบุหรี่ ภายในเรื อนจํา ต้ องอาบและดื่มนํ ้าจากชักโครก เนื่องจากนํ ้าในการอุปโภคบริ โภคไม่เพียงพอ
ใช้ แปรงสีฟันของตนเองในการทําความสะอาดบริ เวณโถส้ วม นักโทษที่เป็ นเกย์หรื อเลสเบี ้ยนพยายามข่มขืน
นักโทษที่ตนต้ องตา เจ้ าหน้ าที่เอาเปรี ยบและกลัน่ แกล้ งนักโทษเนื่องจากสายตาของรัฐไม่ทวั่ ถึง นักโทษมีความ
พยายามจะฆ่าตัวตาย เป็ นต้ น 23
22

จากลักษณะของระบบเรื อนจําความมัน่ คงสูงสุดที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น ทําให้ ผ้ วู ิจยั สามารถตังข้
้ อสังเกต
ถึงสิง่ ที่สะท้ อนออกมาจากระบบการปกครองของสิงคโปร์ ว่ามีความคล้ ายคลึงกับการจัดระบบเรื อนจําอยู่มาก
ทีเดียว โดยเฉพาะการทําให้ ประชาชนรู้ สึกว่าไม่สามารถหลบซ่อนจากสายตาของรัฐได้ ทําให้ ร้ ู สึกโดดเดี่ยว
ควบคุมทุก ๆ การกระทํา มี การแบ่งแยกคนในระดับปั จเจกให้ อยู่ในสถาบัน อันเป็ นตํ าแหน่งแห่งที่ของตน
อย่างชัดเจน ไม่เว้ นแม้ กระทัง่ การควบคุมที่อยู่อาศัย (นโยบายการเคหะแห่งชาติ) การออกกฎหมายที่เข้ มงวด
และควบคุ ม ถึ ง ระดับ ครั ว เรื อ น บทลงโทษที่ รุ น แรง อี ก ทัง้ ในเรื่ อ งของสิ ท ธิ ท างการแสดงความคิ ด เห็ น
ด้ านการเมืองรัฐพยายามจะสร้ างบรรยากาศทางการเมืองที่ไม่เอื ้อให้ ฝ่ายค้ านเติบโต ทังการขั
้
ดขวางด้ านเงิน
สนับสนุน และการเข้ าไปควบคุมพื ้นที่สื่อ ด้ วยอํานาจของกฎหมายรักษาความมัน่ คงภายใน 24 และถึงแม้
สิงคโปร์ จะบอกว่าตัวเองเป็ นประชาธิปไตย แต่การปกครองด้ วยพรรคเพียงพรรคเดียวยาวนานตลอดตังแต่
้ ได้ รับ
เอกราชมาจนถึงปั จจุบนั และวิธีการในการยืนหยัดอยูใ่ นอํานาจของพรรคกิจประชาชนนันจะถู
้ กค่อนแคะว่าเป็ น
เผด็จการรัฐสภาก็คงไม่แปลก รัฐบาล ลี กวน ยิว แสดงให้ เห็นถึงการใช้ อํานาจควบคุมอย่างเบ็ดเสร็ จเด็ดขาด
เข้ าไปควบคุมร่างกายของผู้คน ทําให้ ประชาชนชาวสิงคโปร์ ใช้ ชีวิตเหมือนกับเป็ นนักโทษที่อาศัยอยู่ในเรื อนจํา
ความมัน่ คงสูงสุดขนาดใหญ่ ที่ถกู เรี ยกว่าประเทศสิงคโปร์
23

สาเหตุของการปฏิรูปเรื อนจํา ช่ วงปี 1999-2007
เมื่อประชาชนรู้ สึกตัวว่าถูกควบคุม พวกเขาไม่สามารถแสดงความคิดเห็นที่ขดั ต่อแนวคิดของรั ฐ
ไม่ ส ามารถประท้ วงหรื อ รวมกลุ่ ม เพื่ อ เคลื่ อ นไหวต่ อ ต้ านการกระทํ า บางประการที่ เ ห็ น ว่ า รั ฐ กระทํ า
อย่างไม่เหมาะสมได้ โลกาภิวัตน์ ทําให้ ทงั ้ โลกเชื่ อมถึงกันได้ ด้วยสื่ออิเ ล็กทรอนิกส์ ต่าง ๆ เมื่ อประชาชน
ไม่สามารถรวมกลุม่ กันในความเป็ นจริ งได้ พวกเขาจึงได้ เลือกใช้ สื่อจากต่างชาติในการเรี ยกร้ องให้ ประชาชน
ชาวสิง คโปร์ หัน มาสนใจในสิ่ ง ที่ รั ฐ บาลกระทํ า รุ น แรงต่ อ นัก โทษและผู้ก ระทํ า ความผิ ด ทางอาญาที่ ต้ อ ง
ได้ รับโทษที่รุนแรงโดยไม่คํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ทังผ่
้ านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างประเทศ และผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์
และพวกเขาก็จะใช้ องค์กรระดับนานาชาติที่ได้ รับข่าวสารนี ้ในการกดดันให้ รัฐบาลทําตามข้ อเรี ยกของประชาชน

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.
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โดยองค์กรที่ถกู ดึงให้ เข้ ามามีสว่ นร่ วม เช่น องค์กรสิทธิมนุษยชนสากล องค์กรนิรโทษกรรมสากล องค์กร
เครื อข่ายต่อต้ านโทษประหารแห่งเอเชียสมาคมเพื่อการลดอันตรายสากล เป็ นต้ น
มีประชาชนหลายกลุม่ ทังในและนอกประเทศที
้
่เรี ยกร้ องให้ ยกเลิกโทษประหารชีวิตภายในสิงคโปร์
เพราะกฎหมายการแขวนคอนันถู
้ กใช้ มาตังแต่
้ ยงั เป็ นอาณานิคมของอังกฤษ แต่รัฐบาลก็ยงั ยืนยันที่จะคงไว้ ซึ่ง
โทษประหารนี ้ เนื่องจากมีแนวคิดว่าการประหารชีวิตคือการป้องปรามการกระทําความผิดร้ ายแรงที่ได้ ผลที่สดุ
โดยประชาชนมีการออกแคมเปญ Singapore Anti-Death Penalty ขึ ้นเพื่อเรี ยกร้ องให้ ประชาชนร่ วมมือกัน
คัดค้ านโทษประหารจากรัฐบาล
หรื อแม้ แต่นกั โทษการเมืองที่ต้องหลบหนีออกนอกประเทศไปเนื่องจากถูกกดดันจากรัฐบาลในแง่ของ
จุดยืนทางการเมือง ทําให้ หากไม่หลบหนีออกนอกประเทศก็ต้องจบชีวิตลงที่เรื อนจําพวกเขาเหล่านี ้จึงไปใช้ ชีวิต
อยูท่ ี่ตา่ งแดน และเขียนหนังสือที่มีเนื ้อหาโจมตีรัฐบาล ลี กวน ยิว ทังในเรื
้ ่ องการเมืองและการบังคับใช้ กฎหมาย
ที่ไม่เหมาะสม เช่น นาย Francis Soew ที่หลบหนีไปอยูส่ หรัฐอเมริ กาหลังจากที่ถกู สัง่ จําคุกด้ วยกฎหมายรักษา
ความมัน่ คงภายใน เขาได้ เขียนหนังสือ 3 เล่มที่พดู ถึงชีวิตภายในห้ องขัง และชีวิตภายนอกห้ องขังที่ให้ ความรู้สกึ
เหมือนกับอยู่ในคุกยิ่งกว่าชื่อเรื่ อง To Catch a Tartar: A Dissident in Lee Kuan Yew's Prison และหนังสือ
ของ Clement Mesenas ชื่อ Dissident Voice ที่พดู ถึงเหล่าผู้ที่ยืนอยู่ตรงข้ ามกับรัฐบาลพรรคกิจประชาชน
ทังหมด
้
ว่าพวกเขาต้ องพบเจอกับอะไรบ้ าง เป็ นต้ น
แต่การต่อต้ านขัดขืนของประชาชนก็ยงั ไม่สง่ ผลให้ รัฐบาลเปลีย่ นแปลงหรื อปฏิรูปกฎหมายอาญาและ
ปฏิรูปเรื อนจํา จนกระทัง่ การเข้ ามาของ อินเตอร์ เน็ต ในช่วงศตวรรษที่ 21 แม้ ว่าสิงคโปร์ จะแสดงให้ เห็นถึง
การเริ่ มปฏิรูปเรื อนจําแล้ วในปลายศตวรรษที่ 20 แต่ถึงกระนันความก้
้
าวหน้ าของการปฏิรูปก็มาเพิ่มมากขึ ้นในปี
2003 เนื่องจากประชาชนสามารถเข้ าถึงข้ อมูลต่าง ๆ ได้ ง่ายขึ ้น อีกทัง้ ยังสามารถส่งข้ อมูลต่าง ๆ สูส่ าธารณะ
ได้ อย่างง่ายดายขึ ้นด้ วย แม้ วา่ รัฐบาลจะมีความเข้ มแข็งมากในการจํากัดข้ อมูลที่เข้ าถึงได้ หากแต่ประชาชนก็
ยังมีช่องทางที่จะเข้ าถึงข้ อมูลได้ อยู่ดี โลกาภิวตั น์นบั เป็ นตัวช่วยสําคัญที่ทําให้ ประชาชนมีอํานาจในการที่จะ
ต่อรองกับรัฐได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์กรระดับนานาชาติ และกลุม่ ผู้สนับสนุนทังในและนอกประเทศ
้

การปฏิรูปของนาย Chua Chin Kiat อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ตงั ้ แต่ ปี 1998-2007

ปั จจั ย ที่ ถื อ ว่ า นํ า มาซึ่ ง ความสํ า เร็ จ ของการปฏิ รู ป ครั ง้ นี ้ คื อ การขึ น้ มาดํ า รงตํ า แหน่ ง อธิ บ ดี
กรมราชทัณฑ์ของนาย Chua Chin Kiat กระบวนการปฏิรูปของนาย Chua เป็ นไปอย่างเป็ นระบบและ
ครอบคลุม ทังนี
้ ้ด้ วยการให้ ความสําคัญกับเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงานของ SPS (Singapore Prison Service)
ในฐานะกลไกสําคัญในการนําองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายด้ วยการเป็ นสถาบันที่ม่งุ เน้ นการบําบัดฟื น้ ฟูผ้ ทู ี่กระทําผิด
ให้ สามารถกลับไปอยู่ในสังคมได้ อย่างมัน่ คงอีกครัง้ หนึ่ง ภายใต้ แนวคิด “Captains of Lives” ซึ่งนาย Chua
Chin Kiat ได้ กล่าวว่าเป็ น “แนวคิดที่ยกระดับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่เรื อนจําจากที่เคยเป็ นเพียงที่คมุ ขัง
นัก โทษมาสู่ก ารเป็ นผู้ที่ ส ามารถเปลี่ยนแปลงนัก โทษไปในทางที่ ดีไ ด้ ด้ ว ยการใช้ แ นวทางการบํ า บัด ฟื ้น ฟู
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กล่าวคือ เจ้ าหน้ าที่จะปฏิบตั ิต่อนักโทษอย่างแน่วแน่ ยุติธรรม และเปรี ยบตนเองประหนึ่งแบบอย่างที่ดีให้ กบั
นักโทษ ด้ วยความเชื่อที่ว่า นักโทษหรื อผู้กระทําผิดทุกคนมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง แต่หากต้ องเป็ น
ความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงด้ วยตนเองด้ วย ฉะนันนั
้ กโทษที่ไม่พร้ อมหรื อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ในฐานะเจ้ าหน้ าที่ SPS หรื อ Captains of Lives จะช่วยนักโทษเหล่านันด้
้ วยการกระตุ้นให้ เกิดการเปลีย่ นแปลง
25
ในที่สดุ ”
อธิบดีกรมราชทัณฑ์ของสิงคโปร์ เห็นว่าควรมีการแบ่งแยกนักโทษออกเป็ นสามระดับอย่างชัดเจน จึง
ได้ มีการสร้ างเรื อนจําแยกกันตามความมัน่ คง และแบ่งแยกนักโทษออกเป็ นระดับ A B C และ D เพื่อส่งไปไว้
ตามเรื อนจําที่ถกู แบ่งเอาไว้ เช่น ถ้ าถูกจัดให้ เป็ นนักโทษระดับ A ก็จะถูกส่งไปที่เรื อนจําความมัน่ คงสูงสุด
เพื่อการดูแลและฟื น้ ฟูนกั โทษให้ กลับมาเป็ นพลเมืองดีได้ อย่างง่ายดายและรวดเร็ วขึ ้น โดยจะมีทีมนักจิตวิทยา
และเจ้ าหน้ าที่คอยแบ่งแยกนักโทษตามระดับจิตใจและการกระทําความผิดอันเป็ นผลให้ ถกู คุมขัง 26 แต่เป็ น
ที่น่าสังเกตว่าหากพูดถึง Supermax Prison หรื อเรื อนจําความมัน่ คงสุงสุด ซึ่งถูกสร้ างขึ ้นเพื่อปูทางในการ
ปฏิรูปเรื อนจําก่อนปี 1999 และยังคงใช้ มาจนถึงปั จจุบนั คงไม่สามารถนึกภาพออกได้ ว่าจะสามารถฟื น้ ฟูให้
นักโทษกลับมาเป็ นพลเมืองได้ อย่างไร อย่างที่เคยพบเห็นตัวอย่างจากเรื อนจําในยุโรปในศตวรรษที่ 19
ที่ได้ นําเอาการขังเดี่ยวมาใช้ เพื่อควบคุมนักโทษในเรื อนจํา และสุดท้ ายระบบนันก็
้ ได้ ลม่ สลายไป เนื่องจาก
ไม่สามารถฟื น้ ฟูนักโทษให้ กลับมาเป็ นพลเมืองได้ นักโทษมีแต่จะสุขภาพจิตตกตํ่าลง หรื ออาจกลายเป็ น
โรคจิ ตเภทไปในที่สุด เนื่องจากมนุษย์ เป็ นสัตว์ สงั คม การขาดการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นเป็ นเวลานาน ๆ
ทําให้ เกิดความบอบชํ ้าทางจิตใจมากกว่าจะฟื น้ ฟู อีกทังการไม่
้
มีการฝึ กอบรมวิชาชีพใด ๆ แต่เหตุใดแม้ จะ
ปฏิรูปเรื อนจําแล้ วยังมีการใช้ เรื อนจําแบบความมัน่ คงสูงสุดอยู่ อีกทังเรื
้ อนจําความมัน่ คงสูงสุดของสิงคโปร์
ยังได้ รับรางวัลจากนานาชาติมากมายอีกด้ วย
25

เรื อนจําในความควบคุมของ Singapore Prison Service มีทงหมด
ั้
15 แห่งอันประกอบด้ วยเรื อนจํา
ความมัง่ คงสูงสุด 4 แห่ง ความมัน่ คงระดับกลาง 9 แห่ง ระดับปานกลาง 1 แห่ง และระดับตํ่าอีก 1 แห่ง 27
26

สําหรับแนวคิดของการขังเดี่ยวภายในเรื อนจําความมัง่ คงสูงสุดนัน้ นาย Chua มองว่านักโทษระดับ A
สมควรต้ องถูกควบคุมในกรณีพิเศษ และการปล่อยให้ นกั โทษร้ ายแรงเหล่านีอ้ ยู่ปะปนกับนักโทษที่กระทํา
ความผิดสถานเบาจะทําให้ ชกั จูงกันไปในทางที่ผิด และทําให้ นกั โทษมีโอกาสออกไปกระทําผิดซํ ้าได้ ง่ายกว่า
จึงได้ สร้ างเรื อนจําความมัน่ คงสูงสุดขึ ้น โดยต้ นแบบของเรื อนจําความมัน่ คงสูงสุดคือเรื อนจําชางฮี Cluster A
25

ibid, 27.

26

Ibid, 47.

27

Singapore Prison Service, “The Prison Story,”.
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ซึง่ ถูกเรี ยกว่า The Changi Prison Complex (CPC) ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีที่ทนั สมัย เพื่อที่จะควบคุมนักโทษได้
อย่างแน่นหนาแทนการใช้ เจ้ าหน้ าที่จํานวนมากในการสอดส่องตรวจตรา 28 เนื่องจากบุคลากรของกรม
ราชทัณฑ์ แม้ จะมีมากขึ ้นแล้ วจากการปฏิรูป ที่เพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ แต่เป้าหมายของ
CPC คือสามารถบรรจุนกั โทษได้ กว่า 23,000 คน ในพื ้นที่อนั จํากัด จึงต้ องวางแผนในการใช้ เจ้ าหน้ าที่เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดในการควบคุมเท่านัน้
2 7

ข้ อความข้ างต้ น คือ ข้ อมูลที่ได้ จากแหล่งข้ อมูลฝั่ งภาครัฐ ทังจากอธิ
้
บดีกรมราชทัณฑ์สิงคโปร์ และ
จากผู้อํานวยการเรื อนจําชางฮี ซึ่งจะเห็นได้ ว่ารัฐพยายามนําเสนอข้ อมูลว่าการปฏิรูปเรื อนจํานันมี
้ แต่จะนํามา
ซึ่ง ประโยชน์ แ ก่ ทัง้ ตัว นัก โทษ เจ้ า หน้ า ที่ และประชาชนชาวสิง คโปร์ นํ า เสนอด้ า นที่ ดี ข องการใช้ เ รื อ นจํ า
ความมั่น คงสูง สุด ในการคุม ขัง นัก โทษ เพื่ อการฟื ้น ฟูจิต ใจ มี การใช้ เ ทคโนโลยี ที่ทันสมัย มี เจ้ าหน้ า ที่ค อย
สอดส่องดูแลความปลอดภัย และคอยเป็ นผู้นําให้ นกั โทษก้ าวไปในทิศทางที่รัฐกําหนดนันเป็
้ นสิง่ ที่ดี การกระทํา
เช่นนี ้ ทําให้ เห็นว่าโลกาภิวตั น์ไม่เพียงเป็ นเครื่ องมือของประชาชนในการใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ บอกเล่า
เรื่ องราวและมุมมองของตนเพื่อให้ โลกได้ รับรู้ หรื อเพื่อรวบรวมคนเพื่อลุกขึน้ ต่อต้ านขัดขืนรัฐเท่านัน้ แต่รัฐ
ก็สามารถใช้ มันโต้ ตอบกับประชาชนได้ เช่นกัน ทัง้ การโฆษณาชวนเชื่ อด้ วยสื่อถึงการประสบความสําเร็ จ
ของการปฏิรูป ทังผ่
้ านทางสื่อระดับชาติและระดับท้ องถิ่น ความพยายามดังกล่าวส่งผลให้ SPS ได้ รับรางวัล
ด้ านโทรทัศน์จํานวนไม่น้อย เช่น รางวัล The Creative Circle Awards และ รางวัล TV Champion of the Year
ในปี ค.ศ. 2002 อีกด้ วย เพื่อให้ รางวัลต่าง ๆ เป็ นตัวการันตีว่าสิ่งที่รัฐทําไปนันถู
้ กต้ องและดีต่อประชาชนชาว
สิงคโปร์ จริ ง ๆ 29
28

ในขณะที่ ข้ อ มูล จากอีก ด้ า นหนึ่ง หรื อ ก็ คือ นัก โทษที่ ได้ เ ข้ า ไปใช้ ชีวิ ต อยู่ใ นเรื อนจํ า กลับ บอกเล่า
เรื่ อ งราวไปในอี กด้ า นหนึ่ง อดี ตนักโทษรายนีค้ ือ Peter Lloyd ผู้สื่อข่าวของช่อง ABC (Australian
Broadcasting Corporation) ถูกจับกุมในข้ อหามีสารเสพติดในครอบครอง โดยขณะนัน้ เขาถูกตรวจพบ
สารเสพติดชนิด methamphetamine ซึ่งรู้ จกั กันอย่างแพร่ หลายในชื่อของ ‘ไอซ์’ ปริ มาณ 0.8 กรัม รวมทังบุ
้ หรี่
และไซลิงค์ ศาลสัง่ จําคุกเขาเป็ นเวลาทังหมด
้
10 เดือน แต่เนื่องจากความประพฤติดี จึงได้ รับการปล่อยตัว
ก่อนเวลาที่กําหนด ทําให้ เขาถูกคุมขังอยูใ่ นเรื อนจําชางฮีเป็ นเวลาราว 6 เดือนเศษ
เขาเล่าว่าเขาต้ องถูกขังเดี่ยวอยู่ภายในห้ องแคบ ๆ ขนาดประมาณ 120 ตร.ม. ภายในเรื อนจําไม่มี
นาฬิกา นักโทษจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ดเู วลา พวกเขาจะได้ รับทราบเวลาจากคําบอกของ ผู้คมุ หรื อจากการ
ดูโทรทัศน์เท่านัน้ ซึง่ โทรทัศน์ภายในเรื อนจําจะมีการจํากัดช่องและเวลาที่สามารถดูได้ กบั ผู้ต้องขัง ซึ่งส่วนใหญ่
28

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

29

ฝั นหยก บุญสวยขวัญ, “ระบบราชทัณฑ์สิงคโปร์ ”.
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มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จะเป็ นข่าว หรื อสารคดีเกี่ยวกับชาติ ละครแนวประโลมโลกต่าง ๆ จะไม่ได้ รับอนุญาตให้ ดูได้ ภายในเรื อนจํา
นักโทษจะต้ องใส่ตรวนที่เท้ าและกุญแจมือที่ข้อมือทุกครัง้ ก่อนที่จะก้ าวขาออกจากห้ องขัง ซึง่ พวกเขาไม่มีโอกาส
มากนักที่จะได้ ออกจากห้ องขัง พวกเขาต้ องทานอาหารทังสามมื
้
้อภายในห้ องขัง คนเดียวที่พวกเขาสามารถ
พูดคุยด้ วยได้ คือผู้คมุ ที่ทําหน้ าที่รับผิดชอบดูแลพวกเขา ผู้คมุ จะนําอาหารทังสามมื
้
้อมาส่งให้ พวกเขาตามเวลา
และจะคอยนัง่ เฝ้านักโทษอยูไ่ ม่หา่ งตลอดเวลา 24 ชัว่ โมง โดยผู้คมุ จะผลัดเปลีย่ นกันไปตามกะของแต่ละคน 30
29

ปี เตอร์ ไม่จําเป็ นต้ องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยทางร่ างกายของเขาเลย มีกล้ องวงจรปิ ดติดตังอยู
้ ่
แทบทุกที่ในเรื อนจํา ไม่เว้ นแม้ แต่ในห้ องนํ ้า เขาสามารถมัน่ ใจในความปลอดภัยจากการถูกทําร้ ายโดยผู้ต้องขัง
คนอื่นได้ ซึง่ เขาก็ได้ เขียนบอกไว้ ในหนังสือของเขาว่าเหล่านักโทษเองก็ไม่ได้ มีความต้ องการอยากจะทําร้ ายใคร
เช่นเดียวกัน ทุกคนที่อยูท่ ี่นนั่ มองว่าตนเองเป็ นเหยื่อที่ถกู กระทําจากมือที่มองไม่เห็นมากกว่า 31
30

เขามักถูกผู้คุมกํ าชับเรื่ องอย่าพูดคุยกับนักโทษด้ วยกัน เพราะนักโทษเหล่านัน้ ไว้ ใจไม่ได้ ผู้คุม
จะมีหน้ าที่คอยจัดหาสิ่งของจําเป็ นและแนะนําเขาในทุก ๆ เรื่ อง เพื่อให้ เขารู้ สึกไว้ วางใจในตัวผู้คุม และ
หวาดระแวงนักโทษคนอื่น ๆ ซึ่งแน่นอนว่านักโทษทุกคนถูกทําแบบเดียวกัน ในทุก ๆ วันเขาไม่ได้ ทําอะไร
มากนัก ในช่วงสามเดือนแรกเขาไม่ได้ รับอนุญาตให้ ออกไปยังพื ้นที่ออกกําลังกาย แต่เมื่อเขาสามารถออกไปได้
แล้ วนัน้ กิจวัตรประจําวันของเขาก็คือการวิ่ง ทานอาหาร เข้ าห้ องนํ ้า อาจได้ ดูโทรทัศน์ บ้างในบางครั ง้
แต่แน่นอนว่าระหว่างที่ดูจะไม่มีการพูดคุยกันระหว่างนักโทษ ผู้คมุ จะคอยจับตามองเรื่ องนี ้อยู่ตลอดเวลา 32
ปี เตอร์ ใช้ ชีวิตอยูใ่ นห้ องขังได้ เพียงไม่นานเขาก็ร้ ูสกึ เหมือนกําลังจะเป็ นบ้ า เขาอธิบายว่าแทบจะพูดคุยกับมดได้
ท่ามกลางสภาพความเป็ นอยู่แบบนัน้ การไม่ได้ พดู คุยสื่อสาร หรื อมีกิจกรรมอันเป็ นประโยชน์ ไม่ได้ สมั ผัสกับ
บรรยากาศภายนอก มีแค่เพียงห้ องขังที่ทงร้
ั ้ อนและมืดทําให้ เขารู้ สึกยิ่งกว่าคําว่าแย่ 33 จากคําบอกเล่านี ้เอง
ที่ทําให้ พอจะคาดเดาได้ ว่าเหตุใดผู้ต้องขังภายในเรื อนจําจึงไม่กระทําผิดซํ ้าสอง เพราะการกลับเข้ าไปอยู่
ในเรื อนจําที่มีบรรยากาศเช่นนันคงทํ
้ าให้ พวกเขามีสขุ ภาพจิตที่ไม่สมบูรณ์เป็ นแน่ และแน่นอนว่าเมื่อมีเพียงคน
เดียวที่จะรับฟั งสิ่งที่พวกเขาพูดได้ เขาย่อมต้ องเชื่อฟั งคน ๆ นันอย่
้ างไม่มีเงื่อนไข จึงไม่ใช่เรื่ องแปลกที่แนวคิด
Captains of Lives จะใช้ ได้ ผลภายหลังการปฏิรูปเรื อนจําสิงคโปร์ ซึ่งการที่อาชญากรรมลดลงมาก อัตรา
นักโทษที่กลับมากระทําความผิดตํ่า มีนกั โทษที่พ้นโทษออกไปกลายเป็ นพลเมืองดี เป็ นแรงงานที่จะขับเคลื่อน
31

32

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 แต่สภาพจิตใจของนักโทษในขณะถูกคุมขังนันดู
้ เหมือนจะขัดต่อสิทธิมนุษยชนขันพื
้ ้นฐาน ซึ่งแน่นอน
ว่าประชาชนส่วนใหญ่ทวั่ ไปไม่ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ ้น เพราะมันต่างกับการทําร้ ายร่ างกายที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน เมื่อมันเป็ นการเข้ าควบคุมร่ างกาย ควบคุมความคิดของผู้ต้องขังโดยที่พวกเขาไม่ร้ ู ตวั มันก็ย่อมพิสจู น์
ได้ ยาก ว่าคือการละเมิดจริ งหรื อไม่ หรื อนี่คือสิง่ ที่นกั โทษเต็มใจทําด้ วยตัวเอง

ฟั งเสียงของประชาชน? การปฏิรูปกฎหมายอาญา
วันที่ 9 กรกฎาคม ปี 2012 รัฐสภาสิงคโปร์ มีการผ่านกฎหมายปฏิรูปการประหารชีวิตสําหรับผู้ต้องหา
ในคดีค้ายาเสพติด และคดีฆาตกรรมบางประเภท โดยเปลีย่ นแปลงโทษประหารชีวิตของผู้ที่ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับ
การแพร่ กระจายของยาเสพติด มีหน้ าที่เป็ นแค่ผ้ สู ง่ หรื อผู้ที่มีความผิดปกติทางจิต ซึ่งทําให้ สํานึกผิดชอบชัว่ ดี
ในการกระทําความผิดบกพร่อง ซึง่ จะต้ องได้ รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากนักจิตวิทยาที่มีความเชี่ยวชาญ
เพื่อให้ ยืนยันเสียก่อน จากเดิมที่ศาลจะต้ องสัง่ ประหารชีวิตผู้ที่มียาเสพติดเกินกว่ากฎหมายกํ าหนดเพียง
สถานเดียวโดยไม่มีการผ่อนผัน กลับเป็ นศาลสามารถสัง่ จํ าคุกตลอดชี วิตแทนได้ อีกทัง้ ผู้ค้ายาเสพติด
บางประเภทที่ต้องถูกจําคุกตลอดชีวิตก็ให้ เปลี่ยนเป็ นจําคุกไม่ตํ่ากว่า 20 ปี แทน ในกรณีของการคดีฆาตกรรม
นัน้ ผู้พิพากษามีอิสระในการตัดสินโทษจําคุกตลอดชีวิตแก่บคุ คลที่มีความผิดฐานฆาตกรรม หากบุคคลนันไม่
้ มี
เจตนาฆ่าจนเป็ นสาเหตุให้ ถึงแก่ความตาย อีกทังยั
้ งได้ หารื อกับทนายของนักโทษที่รอการประหารกว่า 34 คน
ถึงการพิจารณาโทษใหม่ หลังจากผ่านร่างกฎหมายนี ้แล้ ว 34
33

คําถามคือ ทําไมต้ อง 2012 ? ความจริ งที่ว่ามีการเรี ยกร้ องให้ ยกเลิกโทษประหารขององค์กรสิทธิ
มนุษยชนต่าง ๆ เกิดขึ ้นมาตังแต่
้ ทศวรรษ 1990 แม้ จะปฏิเสธไม่ได้ ว่าเสียงเรี ยกร้ องจากประชาชนนันจะเป็
้
น
ส่วนหนึ่งที่ส่งผลผลักดันให้ เกิดการผลักดันร่ างกฎหมายอาญาใหม่จนผ่านการพิจารณาในที่สดุ แต่เหตุผล
ที่นอกเหนือจากนันคื
้ อสิงคโปร์ ประสบกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวตลอดปี 2012 โดยเติบโตแค่เพียง 1.2%
ซึ่งนับว่าตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ มาก เนื่องจากเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กา ยุโรปและญี่ปนมี
ุ่ ความอ่อนแอ ฉุด
อัตราการเติบโตทางสิงคโปร์ ให้ ตกตํ่าลง เนื่องจากการค้ าขายของสิงคโปร์ ผกู อยูก่ บั กลุม่ ประเทศเหล่านี ้เป็ นหลัก
รวมทังบางอุ
้
ตสาหกรรมมีปัญหาหนักจากการขาดแคลนแรงงาน ทังที
้ ่น่าจะโตได้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะเติบโตได้
35
เพราะปั ญหาทางด้ านแรงงาน จึงเป็ นที่น่าสังเกตว่า สิงคโปร์ อาจกลับมาพิจารณากฎหมายใหม่เนื่องจาก
34
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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-andalternatives/ (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-lowerforecasts-20121231 (April 12, 2015).
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มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เหตุผลทางเศรษฐกิจเป็ นสําคัญเพราะต้ องการผูกมิตรกับองค์กรระดับนานาชาติ และประสานความร่ วมมือ
ในระดับ เอเชี ย จึ งได้ ประนีประนอมกับข้ อ เรี ยกร้ องขององค์ กรเครื อ ข่ายต่อ ต้ านโทษประหารแห่งเอเชี ย
(Anti-Death Penalty Asia Network - ADPAN) ซึ่งมีองค์กรสมาชิกรวมถึงแอมเนสตี ้อินเตอร์ เนชันแนล
ฮิวแมนไรท์ว็อชต์และสมาคมเพื่อการลดอันตรายสากล (International Harm Reduction Association)
ที่ดําเนินการเรี ยกร้ องรัฐบาลทุกประเทศในเอเชียให้ ยตุ ิการใช้ โทษประหารต่อความผิดด้ านยาเสพติดมาตังแต่
้ ปี
36
2009 และเมื่อปฏิรูปกฎหมายอาญาแล้ ว นอกจากองค์กรระดับนานาชาติจะหันมาสนับสนุนสิงคโปร์ ในแง่ของ
เศรษฐกิจแล้ วนัน้ สิงคโปร์ ยงั รอดพ้ นจากความกังวลถึงที่นงั่ ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยหน้ า เนื่องจาก
รัฐบาลสามารถหลีกหนีจากวิกฤตเศรษฐกิจชะลอตัวไปได้ ในปี 2013 โดยเศรษฐกิจกลับมาเติบโตเพิ่มขึ ้น
ถึง 3.55% ถือว่ารัฐบาลสามารถสร้ างผลงานได้ อีกครัง้ อีกทังได้
้ รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนในเรื่ อง
ของการปฏิรูปกฎหมายอาญา เป็ นการแสดงให้ เห็นว่ารัฐสนใจฟั งเสียงของประชาชนอีกด้ วย
นอกเหนือจากที่กล่าวไปทังหมดแล้
้
ว รัฐบาลสิงคโปร์ อาจจะตระหนักถึงปั ญหาการขาดแคลนแรงงาน
ในภาคการอุตสาหกรรมที่ทําให้ ต้องเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2012 จึงจําเป็ นต้ องมีวิสยั ทัศน์ใหม่ เพื่อที่จะ
ดึงเอานักโทษมาเป็ นแรงงานในภาคอุตสาหกรรม บวกกับการปฏิรูปเรื อนจําที่มีขึ ้นก่อนแล้ ว ในนโยบายให้
นักโทษที่พ้นจากความผิดแล้ วมาเป็ นแรงงานให้ กบั ภาคอุตสาหกรรม ทําให้ รัฐบาลตัดสินใจเลือกใช้ ประโยชน์
จากนักโทษในการให้ เป็ นแรงงาน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการปฏิรูปกฎหมายอาญาก็ เป็ นเหตุผลที่
สอดคล้ องกัน คือเพื่อให้ มีนกั โทษที่จะถูกถอด เปลีย่ น และประกอบใหม่ออกมาเป็ นทรัพยากรแบบที่รัฐต้ องการ
การประหารชีวิตที่มากเกินไปจึงกลายเป็ นเรื่ องเกินจําเป็ น เช่นเดียวกับในยุคการปฏิวตั ิอตุ สาหกรรมที่นกั โทษ
ถูกเปลี่ยนให้ มาเป็ นแรงงาน แม้ ว่าสิงคโปร์ จะผ่านช่วงการปฏิวตั ิอุตสาหกรรมไปแล้ ว แต่การจะขับเคลื่อน
เศรษฐกิจให้ ไปข้ างหน้ า ทําให้ เกาะเล็ก ๆ สามารถต่อรองกับประเทศที่ใหญ่กว่าได้ นนั ้ รัฐบาลได้ เล็งเห็นแล้ วว่า
การใช้ ประโยชน์จากแรงงานนักโทษนันคื
้ อสิง่ สําคัญ

36

Human Rights Watch, “ยุติโทษประหารสําหรับความผิดด้ านยาเสพติด,” Human Rights Watch, available from
http://www.hrw.org/zh-hans/news/2009/06/22-1 (April 14, 2015).
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บทสรุป
หลัง จากได้ รั บ เอกราช รั ฐ บาลสิ ง คโปร์ เ ลื อ กใช้ ประโยชน์ จ ากกฎหมายอาญาและระบบคุ ก
ที่ได้ รับอิทธิ พลมาจากการตกเป็ นอาณานิคมอังกฤษในการเข้ าควบคุมประชาชนเพื่อการสร้ างผลประโยชน์
แก่รัฐ โดยเฉพาะเมื่อสิงคโปร์ เป็ นหมูเ่ กาะเล็ก ๆ ที่ประชากรส่วนใหญ่เป็ นชาวจีนแต่อยู่ล้อมรอบไปด้ วยประเทศ
ที่ เ ป็ นมุส ลิ ม ที่ มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า หลายเท่ า อี ก ทัง้ ยัง ไม่ มี ท รั พ ยากรธรรมชาติ ที่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการ
ของประชากร ทํ า ให้ รั ฐ จํ า เป็ นต้ อ งบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ สูง สุด รั ฐ บาล ลี กวน ยิ ว
ใช้ กฎหมายอาญาที่ รุ น แรงเพื่ อ ควบคุม ให้ ป ระชาชนเกรงกลัว และไม่ ก ล้ า กระทํ า ผิ ด รวมถึ ง ขจัด คู่ แ ข่ ง
ทางการเมืองที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับรั ฐด้ วยกฎหมายรักษาความมัน่ คง ระบบการลงโทษ และระบบคุก
ในสิงคโปร์ ช่วงหลังจากได้ รับเอกราชนัน้ เป็ นไปเพื่อป้องปรามไม่ให้ ประชาชนส่วนใหญ่ เอาเป็ นเยี่ยงอย่า ง
เป็ นการปกครองด้ วยความกลัว เมื่อประชาชนพบเห็นจุดจบของผู้กระทําความผิด หรื อผู้ที่ต่อต้ านรัฐว่าสุดท้ าย
เขาจบลงอย่า งไร ประชาชนส่วนใหญ่ ก็จ ะรู้ สึก กลัว และไม่ก ล้ า มีป ากเสีย งกับ รั ฐบาล แต่เ มื่ อ โลกาภิ วัต น์
เริ่ มเข้ ามาประชาชนเริ่ มมีช่องทางมากขึ ้นในการพูดในสิ่งที่ตนคิด แสดงออกถึงความรู้ สกึ ในด้ านลบต่อรัฐบาล
มากขึ น้ เมื่ อ มี ค วามกดดัน จากทัง้ ในและนอกประเทศ รวมทัง้ ปั ญหาภายในของการที่ นัก โทษล้ น คุ ก
เนื่องจากการจับกุมนักโทษจากกฎหมายที่ละเอียดมากเกินไป ทําให้ รัฐบาลจําเป็ นต้ องหันมาปฏิรูปคุกและ
ระบบกฎหมายอาญา ส่วนหนึง่ เพราะปั ญหาภายใน แต่อีกส่วนหนึ่งก็เพราะสิงคโปร์ เป็ นประเทศประชาธิปไตย
และรัฐยังต้ องการเสียงของประชาชนในการรักษาสถานะทางอํานาจเดิมของตนอยู่ ทําให้ เห็นว่าแม้ รัฐจะถือ
อํานาจเบ็ดเสร็ จเด็ดขาดแค่ไหน แต่อํานาจก็ ไม่ใช่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เพราะอํานาจคือความสัมพันธ์
ในแนวราบที่มีการกลับข้ างกันได้ ตลอดเวลา
ภายหลังจากปฏิรู ปคุกโดยนาย Chua Chin Kiat อธิ บดี กรมราชทัณฑ์ คนใหม่ของสิงคโปร์
คุก กลายเป็ นสถานที่ ซึ่ง มี ไ ว้ เ พื่ อ บํ าบัด และฟื ้น ฟูนัก โทษให้ ก ลับ มาเป็ นพลเมื อ งที่ ดี ไ ด้ อี ก ครั ง้ ผ่า นแนวคิ ด
“Captains of Lives” ซึง่ เป็ นแนวคิดที่ยกระดับการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่เรื อนจําจากเดิมที่คอยคุมนักโทษ
ให้ ป ฏิบัติ ตามกฎของเรื อนจํ าเพี ยงอย่า งเดีย วมาเป็ นการเข้ า ไปควบคุม และปลูก ฝั ง ความคิ ด ของนัก โทษ
ผ่านระดับจิตใจ โดยการให้ ผ้ ูคุมเป็ นผู้ชีน้ ํานักโทษให้ เป็ นไปในแนวทางที่รัฐต้ องการให้ เป็ นผ่านการทําให้
นักโทษรู้สกึ โดดเดี่ยวจากคนรอบข้ าง โดยวิธีการของการปฏิรูปคือการสร้ างเรื อนจําความมัน่ คงสูงสุดขึ ้นมาเพื่อ
ขังเดี่ยวแก่นกั โทษอุกฉกรรจ์ และแบ่งแยกนักโทษออกเป็ นหลายระดับเพื่อการบําบัดที่แตกต่างกันไป คุกที่
แต่เดิมจัดนักโทษให้ อยู่รวมกัน ทําให้ นกั โทษใหม่ต้องอยู่รวมกับนักโทษร้ ายแรง และสุดท้ ายก็ได้ เรี ยนรู้ วิธีการ
กระทําความผิดวิธีใหม่ ๆ ทําให้ เมื่อออกไปจากคุกก็ไปกระทําความผิดอีก รัฐแก้ ปัญหานี ้ด้ วยการจัดประเภท
นักโทษที่ทําความผิดสถานเบาอยูด่ ้ วยกัน และความผิดสถานหนักจะถูกแยกขังเดี่ยว เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สามารถ
ทําการบําบัดฟื น้ ฟู (อย่างน้ อยเขาก็เรี ยกอย่างนัน)
้ ได้ อย่างง่ายดายขึ ้น อีกทังยั
้ งคอยดูแลจับตามองนักโทษที่พ้น
ผิดออกไปแล้ ว มีการจัดหางานให้ พวกเขาในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อใช้ งานนักโทษให้ เป็ นแรงงานในการ
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พัฒนาเศรษฐกิจอีกด้ วย ซึง่ ผลก็คือรัฐสามารถแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรมได้ สาํ เร็ จ อีกทังรั้ ฐยังได้ ปฏิรูปกฎหมาย
อาญาลดโทษของผู้กระทําความผิดร้ ายแรง เช่น คดีค้ายาเสพติดและฆาตกรรมลง ทําให้ ได้ รับเสียงตอบรับที่ดี
จากประชาชนและเหล่านักโทษ
จะเห็นได้ ว่า รัฐใช้ ประโยชน์จากคุกและระบบกฎหมายอาญาในการควบคุมประชากรของสิงคโปร์
โดยการหยิบยืมวิธีการจากอังกฤษที่ใช้ สถาบันเบ็ดเสร็ จเด็ดขาดควบคุมประชาชนในอาณานิคม ทําให้ สิงคโปร์
ก้ าวขึ น้ มาเป็ นประเทศที่ พัฒ นาแล้ ว ประเทศเดี ย วในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ อี ก ทัง้ ยัง มี ร ายได้ ต่ อ หัว
ของประชากรที่มากติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก สามารถมีอํานาจต่อรองกับประเทศมหาอํานาจได้ เป็ นเพราะ
ลี กวน ยิว ใช้ ยทุ ธวิธีควบคุมทรัพยากรมนุษย์อนั เป็ นทรัพยากรเดียวของสิงคโปร์ ไว้ ได้ อย่างเด็ดขาดผ่านระบบ
คุกและระบบกฎหมายอาญา

คุก กับ การลงทัณฑ์ : ยุทธวิธีของ ลี กวน ยิว ต่อการสร้ างชาติสงิ คโปร์
ภาษาไทย
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การควบคุมระบบโรงเรี ยนในอาณานิคมอินดีส
กรณีศึกษา กระบวนการผลิตนักเรี ยนภายใต้ ระเบียบอาณานิคม
1901-1940
ณัฐวรรณ ตังเลิ
้ ศเวชกุล
“โรงเรี ยน” นอกจากทําหน้ าที่ในการให้ ความรู้ ให้ การศึกษา และให้ โอกาสแล้ ว โรงเรี ยนยังทําหน้ าที่
เสมือ น “เครื่ องมือในการควบคุม ของรั ฐ” 1 ด้ วย โดยผ่านเนือ้ หาของแบบเรี ยน ตํารา พื น้ ที่ สถาปั ตยกรรม
เครื่ อ งแบบ กฎระเบี ย บ หรื อ แม้ ก ระทั่ง ทรงผม หรื อ จะเรี ย กได้ ว่า รั ฐ ใช้ โรงเรี ย นในการ "สถาปนาอํ า นาจ
นําทางวัฒ นธรรม” เพื่อขัดเกลาให้ ป ระชาชนของรั ฐ มีค วาม “เชื่ อง” ต่อ ผู้มี อํา นาจในรั ฐ หรื อประเทศนัน้ ๆ
“เยาวชน” ในฐานะที่เป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักเป็ นทรัพยากรสําคัญที่จะ “ถูกผลิต” เพื่อเป็ นพลเมืองดีของรัฐ
เป็ นกลไกของรั ฐ แต่ ก็ เ ป็ นเพี ย งแค่ เ ซลล์ ที่ อ าจปล่ อ ยให้ ตายไปก็ ไ ด้ เช่ น กั น ซึ่ ง ในแทบทุ ก รั ฐ ล้ วนแต่
ให้ ความสําคัญกับเด็กอยูแ่ ล้ ว ต่างแค่เพียงเงื่อนไข ในกรณีของรัฐที่ในทางหนึ่งสถาปนาตัวเองเป็ นรัฐสมัยใหม่
แต่ในอีกด้ านก็แยกขาดจากจารี ตนิยมไม่ได้
โดยรั ฐ ได้ เ ข้ า มาใช้ โรงเรี ย นใน 2 ลัก ษณะคื อ ด้ า นหนึ่ง โรงเรี ย นคื อ “โรงงาน” ที่ ต้ อ งการผลิต คน
ให้ ออกมาเหมือน ๆ กัน เป็ นบล็อกเดียวกัน และในอีกด้ านหนึ่งก็ มี ครู ในฐานะสายสืบคนสําคัญของรั ฐ
ครูภายใต้ รัฐสมัยใหม่ที่ซึ่งทําหน้ าที่ผลิตข้ าราชการ ครู จึงเป็ นเรื อจ้ างของอาณานิคมอุดมคติสงู สุดของแนวคิด
ในสังคมแห่งระเบียบวินัยก็คือ การจัดสร้ างพื ้นที่ หรื อ ‘สถานที่’ ที่สามารถจับสังเกตความเคลื่อนไหวและ
เปลีย่ นแปลงได้ ตลอดเวลาขึ ้นมา หรื อกระทัง่ สามารถเปลี่ยนแปลง ‘เวลา’ ให้ กลายเป็ นพื ้นที่ในอีกรู ปแบบหนึ่ง
ในโลกปั จจุบนั พื ้นที่-เวลา จัดเป็ นทรัพยากรใหม่ที่เรา ยอมให้ ‘อํานาจ’ เข้ าไปทําการจัดแบ่ง หรื อกะเกณฑ์
เพื่อควบคุมเหมือนเช่นพื ้นที่ชนิดอื่น ๆ ซึ่งเราอาจกล่าวได้ ในอีกทางหนึ่งว่า “เวลา” ทําให้ เราจดจ่อและรู้ สกึ ถึง
บทบาทหน้ าที่ที่รับผิดชอบอยู่ตลอด ทังโดยรู
้
้ ตัวและไม่ร้ ู ตัวในระบบอาณานิคมที่มีอํานาจการจัดการที่ไม่ใช่
จากชาวพื ้นเมือง แต่การขยายอํานาจมันไม่ได้ เปลี่ยนไป เพียงแค่เปลี่ยนรู ปแบบสถาบันใหม่ เพื่อรับใช้ อํานาจ
ในการควบคุ ม พลเมื อ งที่ แ ยบยลกว่ า เดิ ม คื อ ระบบโรงเรี ยน และการควบคุ ม นี จ้ ะเห็ น ได้ ชั ด เจน
ในช่วงคริ สต์ศตวรรษที่ 18-19 ในพื ้นที่ที่รัฐต้ องการได้ บุคลากรฝ่ ายเดียวกับรั ฐ เพื่อปรั บปรุ งแนวความคิด
เป็ นไปในทางเดีย วกัน ไร้ การต่อต้ าน ในพืน้ ที่อ าณานิค มเอเชี ยตะวันออกเฉี ย งใต้ จึง เป็ นพื น้ ที่ที่ น่า ศึก ษา
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.

การควบคุมระบบโรงเรี ยนในอาณานิคมอินดีส: กระบวนการผลิตนักเรี ยนภายใต้ ระเบียบอาณานิคม 1901-1940

53

เป็ นอย่างมาก เนื่องจากมีการเข้ ามาควบคุมอํานาจผ่านตะวันตกไม่ใช่ชาวพื ้นเมือง ดังนัน้ ลักษณะของการดูแล
และปกครองอาณานิคม อํานาจจึงจําเป็ นต้ องเอนเอียงให้ ผ้ ทู ี่มีอํานาจปกครองมากที่สดุ นัน่ คือ เจ้ าอาณานิคม
ในการบริ หารอาณานิคมให้ เป็ นแบบตะวันตก

ภูมิหลัง
ความเป็ นนักเรี ยนในอาณานิคมเริ่ มมีเมื่อเริ่ มต้ นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 เมื่อดัตช์ นําระบบการศึกษา
แบบตะวัน ตกเข้ า มาในอาณานิค ม ทํ าให้ เกิ ด กลุ่มคนที่มี การศึก ษาขึน้ การที่ดัต ช์ เ ข้ ามายึด ครองดิ นแดน
อาณานิ ค มอิ น ดี ส ได้ นํ า ความเปลี่ ย นแปลงมาสู่ดิ น แดนมากมาย ซึ่ ง เป็ นผลกระทบจากนโยบายของ
เจ้ าอาณานิคมต่อชนพื ้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ นโยบายบังคับให้ ชนพื ้นเมือง ทําการปลูกพืชเศรษฐกิจ
ที่ดัต ช์ ต้ องการ ซึ่ง เป็ นนโยบายเพื่ อผลประโยชน์ ท างเศรษฐกิ จ ทํ าให้ เ กิ ด กระแสต่อต้ า น ในขณะเดีย วกัน
เศรษฐกิ จ ในอาณานิ ค มก็ เ ติ บ โตด้ วย ดั ต ช์ จึ ง ต้ องปรั บ เปลี่ ย นนโยบายที่ ใ ช้ การปกครองอาณานิ ค ม
โดยในหนึ่งนโยบาย ได้ แก่ การสนับสนุนทางการศึกษา ซึ่งในด้ านหนึ่งนัน้ เพื่อสร้ างคนพื ้นเมืองที่มีการศึกษา
มาทํางานในระบบราชการดัตช์ และในอีกทางหนึ่งลดการต่อต้ านจากชนพื ้นเมือง ระบบการศึกษาที่รัฐบาล
เจ้ าอาณานิคม ดร.คริ สเตี ยน สโนคเฮอร์ ก รอนจ์ 2 ได้ ชีน้ ํ าให้ รัฐบาลอาณานิคมเน้ น การส่งเสริ ม การศึกษา
แบบตะวันตก ด้ วยการยกระดับคุณภาพให้ สูงขึน้ เพื่ อรองรั บและบริ การชนชัน้ นําชาวพืน้ เมื องโดยเฉพาะ
เพราะเขาเชื่อมัน่ ว่าหากดําเนินนโยบายนี ้ จะทําให้ ชาวพื ้นเมืองที่มีการศึกษาดีตีตวั ออกห่างจากหลักอิสลาม
และคนเหล่านี ้ก็จะกลายเป็ นพลังสําคัญในการผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตนเองกับวัฒนธรรม
ของดัตช์ ได้ อย่างราบรื่ น ในที่สุดก็ จะกลายเป็ นชนชัน้ ใหม่ที่เกิ ดจากกระบวนการกลืนกลายทางวัฒนธรรม
ท่าทีของดัตช์คอ่ ย ๆ เปลีย่ นแปลงและเริ่ มต้ นผลักดันนโยบายการศึกษาแบบใหม่เข้ าไปในเกาะชวาและสุมาตรา
เกิ ด การตัง้ โรงเรี ยนฝึ กหัดเสมีย น โรงเรี ยนฝึ กหัดเจ้ าหน้ า ที่อนามัย และที่สํา คัญ โรงเรี ยนฝึ กหัดครู สํา หรั บ
ชาวพื ้นเมืองทศวรรษที่ 1850 โดยผู้มีสทิ ธิเข้ ารับการคัดเลือกมาจากครอบครัวผู้นําศาสนา (Kyayi) 3
1

ต่อมาในทศวรรษที่ 1890 เมื่อ ดร.คริ สเตียน สโนคเฮอร์ กรอนจ์ เข้ าไปกํากับการศึกษาเพื่อนําโรงเรี ยน
ต่าง ๆ เข้ าสูม่ าตรฐานยุโรปอย่างจริ งจัง นอกจากนันในช่
้ วงปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 19 รัฐบาลอาณานิคมก็เริ่ มตัง้
4
โรงเรี ยน Hoofdenscholen ในปี 1878 สําหรั บอบรมลูกหลานชนชัน้ นํา ดังที่สะท้ อนออกมาในนวนิยาย
2

คริ ส เตรี ย นสโนคเฮอร์ ก รอนจ์ (1857-1936) มี บ ทบาทในการวางรากฐานการศึ ก ษาอิ ส ลามอย่ า งจริ ง จั ง ใน
มหาวิทยาลัยไลเด็น ซึง่ กลายมาเป็ นศูนย์ค้นคว้ าศึกษาวิจยั เกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่ดีที่สดุ ในโลกตะวันตกปั จจุบนั
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, ขบวนการนักศึกษาอินโดนีเซียกับการสิ ้นสุดอํานาจของประธานาธิบดีซฮู าร์ โต (วิทยานิพนธ์ ศิลป
ศาสตร์ มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546), หน้ า 18.
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อิงประวัติศาสตร์ อาณานิคมอินโดนีเซียของ ปราโมทยา อนันตา ตูร์ เรื่ อง Bumi Manusia 5 ที่ตวั เอกของเรื่ อง
มิงเก ได้ รับการศึกษาโรงเรี ยนมัธยมปลาย HBS ตามแบบตะวันตก การขยายตัวการศึกษา เกิดโรงเรี ยนสําหรับ
ชาวพื ้นเมืองที่ใช้ ระบบตะวันตก ก่อนจะเข้ าศึกษาในโรงเรี ยนระดับสูง 6 เช่น โรงเรี ยนฝึ กแพทย์ชาวพื ้นเมือง หรื อ
โรงเรี ยนฝึ กข้ าราชการอาณานิคม โรงเรี ยนฝึ กอาชี พช่าง ซึ่งคัดเลือกลูกหลานของชนชัน้ นําเพื่อฝึ กกระบวน
การปกครองทุกรู ปแบบ มีเป้าหมายสําคัญคือ การทําให้ แต่ละคนเป็ นชนชัน้ สูงของสังคมชาวพืน้ เมืองและ
เป็ นแขนขาอํานาจของรัฐบาลอาณานิคมอย่างมัน่ คงในอนาคต
5

โรงเรี ยนในปี 1914 ได้ เปลี่ยนไป โรงเรี ยน Hollandsche Inlandsche (HIS) ใช้ ภาษาดัตช์เป็ นภาษา
เบื ้องต้ นและการเชื่อมต่อกับระบบโรงเรี ยนดัตช์ ก่อนที่พ่อแม่มีความตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษาแบบ
ตะวันตกและสมควรที่จะส่งบุตรหลานไป Europeesche Lagere Schoolen (ELS) และโรงเรี ยนประถมศึกษา
ในยุ โ รปและหลั ง จากจบการศึ ก ษาสามารถดํ า เนิ น การต่ อ ไปยั ง โรงเรี ยนมั ธ ยมเป็ น Hollandsche
Burgerscholen เนเธอร์ แลนด์ (HBS) โรงเรี ยนชันกลาง
้
เนเธอร์ แลนด์หรื อ STOVIA และ OSVIA (โรงเรี ยน
แพทย์ชาวบ้ านและพนักงานพื ้นเมือง 7 ขยายการศึกษาเพื่อมวลชนเป็ นปั ญหาทางการเงินอย่างมากและอุดมคติ
ที่ไม่ได้ มีการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในหมู่ผ้ สู นับสนุนของความคิดของเรื่ องจริ ยธรรม ในปี 1918ก็คาดว่าจะมี
ค่าใช้ จ่าย 417,000,000 กิลเดอร์ เพื่อดูแลโรงเรี ยนชันสองสํ
้
าหรับประชากรทังหมดของอิ
้
นโดนีเซีย ค่าใช้ จ่าย
8
อยูไ่ กลเกินกว่าการใช้ จ่ายของรัฐบาลอาณานิคมทังหมด
้
6

7

เพื่อลดค่าใช้ จ่ายมากสําหรับเงินสดอาณานิคมในปี 1904 Van Heutsz จัดการเพื่อให้ ได้ คําตอบ
โรงเรี ยนในชนบท (เรี ยกว่า volksscholendesascholen: โรงเรี ยนหมู่บ้าน) จะเปิ ดส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้ จ่ายเป็ น
borne โดยชาวบ้ านตัวเอง แต่ด้วยความช่วยเหลือของรั ฐบาลในกรณี ที่จําเป็ น เช่นเดียวกับการปรั บปรุ ง
จริ ยธรรมอื่น ๆ ที่รัฐบาลกํ าหนดสิ่งที่ดีที่สดุ สําหรับคนของอินโดนีเซียและแล้ วบอกเท่าไหร่ ควรจะจ่ายให้ คน
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการปรั บ ปรุ ง ของพวกเขา 9 ในโรงเรี ย นเหล่า นี จ้ ะถูก นํ า มาใช้ ร ะยะเวลาสามปี ที่ ผ่า นมา
ของการศึกษาและวิชาที่ให้ ทกั ษะพื ้นฐานในการอ่านคณิตศาสตร์ และทักษะการปฏิบตั ิสอนในภาษาท้ องถิ่นและ
8

5

ปราโมทยา อนันตา ตูร์, แผ่นดินของชีวิต (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2543), หน้ า 42.

6

ทวีศกั ดิ์ เผือกสม, อินโดนีเซียรายา รัฐจารีตสู่ “ชาติ” ในจินตนาการ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547), หน้ า 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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เป็ นอิสระจากการเรี ยนการสอน การสอนภาษาดัตช์ เตรี ยมเข้ มข้ นมากขึน้ เพื่อดําเนินการโรงเรี ยนมัธยม
โรงเรี ยนระดับกลางถูกเปิ ดครัง้ แรกในบันดุงและปาดังแจงในปี 1921 10
โรงเรี ยน HIS ตัวเองก็ยงั คงเป็ นความฝั นสําหรับส่วนใหญ่ของประชากรในประเทศในหมู่เกาะอินเดีย
ตะวันออกของดัตช์ เป็ นขึน้ อยู่กับกฎระเบียบของรั ฐบาล 11 (ราชกิจจานุเบกษา 1914 ฉบับที่ 359) รั ฐบาล
อาณานิ ค มจงใจจํ า กัด ชาวบ้ านที่ เ ข้ าเรี ย นในโรงเรี ย นที่ มี ค วามแตกต่ า งทางสัง คมการแข่ ง ขัน ทัง้ สอง
มันมีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาอํานาจของรัฐบาลและอํานาจทางเศรษฐกิจในอาณานิคม ตามที่อนั โตนิโอกรัมชี่
กล่า วว่า ธรรมชาติ ข องระบบทุน นิ ย มที่ พัฒ นาเศรษฐกิ จ มัก จะตามมาด้ ว ยการเสริ ม สร้ างโครงสร้ างของ
ระบบ เช่น โครงสร้ างทางสังคมโครงสร้ างทางการเมืองกฎหมายและตํารวจ โครงสร้ างของรั ฐบาลหรื อรั ฐ
เป็ นแรงปราบปรามและบริ การสําหรับการเรี ยนที่โดดเด่นเช่นชันกลาง
้
ว่าในดัตช์อีสต์อินดีสตัวแทนจากรัฐบาล
อาณานิคมและเจ้ าของทุน
1 0

ปั ญหาของการศึกษาตัวเองจะกลายเป็ นส่วนหนึ่งของโครงสร้ างทางสังคมในสังคมดัตช์ การศึกษา
แบบตะวันตกที่จดั ขึ ้นโดยรัฐบาลอาณานิคมเป็ นส่วนหนึง่ ของการแบ่งเชื ้อชาติและภาษาและส่วนกลางทางการ
เมืองดังนันรั
้ ฐบาลอาณานิคม จํากัดทุกรู ปแบบของระดับสติปัญญาของชาวพื ้นเมืองโดยการทําให้ กฎหมาย
ต่าง ๆ ที่จําเป็ นต้ องมีชนพื ้นเมืองที่จะปฏิบตั ิตามสายทางการเมืองจริ ยธรรมซึ่งได้ รับการตัง้ ค่า มันสามารถ
เห็ น ได้ จ ากจํ านวนนัก เรี ย นพื น้ เมือ งที่ จ บการศึก ษาโรงเรี ย นประถมศึก ษาและเดิ น ตรงไปยังโรงเรี ย นและ
โรงเรี ยนอาชี ว ศึก ษาน้ อยมาก ขนาดเล็กจํ า นวนมากที่ จ บการเกิ ด จากการขาดโอกาสในโรงเรี ยนสํา หรั บ
ชนพื ้นเมืองในการศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น เฉพาะขุนนางและชนชันสู
้ งที่อดุ มไปด้ วยว่าแม้ โรงเรี ยน
มัธยมการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

10

p. 86.

11

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

Soewandi Ronodidjojo, A Study of occupattional Education in Indonesia (The Doctor of Philosophy
degree, Indiana University, 1968), p. 78.
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1. ตารางการเติบโตของโรงเรียนในอาณานิคมอินดีส 1800-1902
Year

1816

Elem. School

Sec.School

Elem.

Sec.&Higher

Indonesia

Indonesia

Western

Western

Gov’t School

1851

ELS
Java Doctor’s Sch.
&Teacher Sch.

1859

Gymn. Willem lll

1864

Klein Ambtennaar

1870

HBS

1880

Girls’school

1893

Divided 1st 2nd class Exam for Grad
school
Teachers’Training

1900
1902

OSVIA
District school

STOVIA

1903
1906

Mulo course
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)

1918

Normal school
Normal school Girls

Voc.School Girls

1919

AMS

1920

Techn.Uni&Agric.
school

1921

57

Continuation Sch. Girls

Schakel School

1922

Sch.For
Commerce

1924

Law college

1927

Medical
college(MOSVIA)

1928

Farming&
course

Business

1934

Teacher Trianing

1937

Indon.Mulo
Elem.Business school

1939

Arts college

1940

Agic.college

ที่มา: Jan S Aritonang. Mission schools in Batakland (Indonesia) 1861-1940 (Leiden ; New York :E.J.
Brill, 1994), p. 38.
จากตาราง 1. กล่าวถึงการเกิดโรงเรี ยนอาณานิคม สะท้ อนภาพเชิงโครงสร้ างว่าในแต่ละช่วงปี ที่เกิ ดขึน้
รัฐบาลอาณานิคมต้ องการผลผลิตจากโรงเรี ยนให้ มาเป็ นประชาการที่ดีและเป็ นแรงงานที่อยูภ่ ายใต้ อาณานิคม
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2. ตารางแสดงโรงเรียนในอาณานิคมดัตช์

ที่มา : Kothrock Willy. The development of Dutch-Indonesian primary schooling: A study in colonial
education. (The university of Alberta, 1975). P. 68.
จากตาราง 2. อธิ บายขัน้ ตอนของการเรี ยนต่อของระบบการศึกษาของอาณานิคม จะเห็นได้ ว่า
โรงเรี ย นที่ ข ยายโอกาสให้ ช าวพื น้ เมื อ ง โรงเรี ย นการศึก ษาสูง สุด ที่ มัธ ยมต้ น เกี่ ย วกับ อาชี ว ะหรื อ วิ ช าชี พ
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ขณะเดี ย วกั บ การศึ ก ษาโรงเรี ย นดั ต ช์ ใ ห้ โอกาสศึ ก ษาได้ ถึ ง ระบบการศึ ก ษาขัน้ สูง และมหาวิ ท ยาลัย
เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมนําเยาวชนเข้ าสูร่ ะบบเศรษฐกิจ สะท้ อนจากโรงเรี ยนอาชีวะหรื อวิชาชีพ
โรงเรี ยนเป็ นสถาบันหลักของการควบคุม เป็ นที่บม่ เพาะอุปนิสยั พื ้นฐาน การศึกษาเป็ นอีกส่วนหนึ่งซึ่ง
มีพื ้นที่เพียงเล็กน้ อยในโรงเรี ยน ระบบโรงเรี ยนถูกจัดตังขึ
้ ้นเป็ นกลไกการควบคุมทางสังคมและการเมือง และ
เพื่อตอบสนองต่อการขยายตัวทางอุตสาหกรรมเมือง และการเพิ่มขึ ้นของประชากร หน้ าที่หรื องานของโรงเรี ยน
ของรั ฐไม่ไ ด้ เป็ นการพัฒ นาทักษะใหม่แ ก่ภาคอุต สาหกรรม แต่เ ป็ นการพรํ่ าสอนดัดนิ สยั ให้ ส อดคล้ องกับ
ระเบียบวินยั และศีลธรรม เพื่อมิให้ เกิดการต่อต้ านหรื อเป็ นปั ญหาความไม่เป็ นระเบียบในสังคม
การจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรี ยนได้ จดั ขึ ้นในฐานะแบบแผนการเรี ยนรู้ ที่ถกู ใช้ เป็ นกลไกในการ
สร้ างความมัน่ คงให้ แก่รัฐ ตังแต่
้ การสร้ างคนให้ เป็ นพลเมืองดีของรัฐ ด้ วยการอบรมความรู้ ที่เป็ นประโยชน์ต่อ
การรั บใช้ ราชการ โดยในระยะเริ่ มแรกนัน้ โรงเรี ยนถูกจัดตัง้ ขึน้ มาภายใต้ เงื่ อนไขทรั พยากร ทําให้ โรงเรี ย น
ถูกจํากัดเฉพาะในชาวดัตช์และชนชันสู
้ ง โรงเรี ยนจึงเป็ นพื ้นที่ของ ชนชันสู
้ ง และเป็ นสัญลักษณ์ของวิทยาการ
ความรู้และอารยธรรมความทันสมัยแบบตะวันตก

แนวคิดความสัมพันธ์ อาํ นาจและการศึกษา : ระบบโรงเรียน
แนวคิ ด ความสั ม พั น ธ์ อํ า นาจและการศึ ก ษาอาศั ย แนวคิ ด ของมิ เ ชล ฟู โ ก้ 12 วาทกรรมคื อ
การจัดระเบียบ หรื อการสร้ างความเป็ นไปได้ ในการคิดการพูด กระทําสิ่งต่าง ๆ และกําหนดว่าใครสามารถ
พูดได้ ทําได้ เมื่อไหร่ ที่ไหน และด้ วยอํานาจอะไร วาทกรรมจึงเป็ นสิง่ ที่ให้ ความหมายและกําหนดความสัมพันธ์
ทางสังคม โดยเป็ นตัวสร้ างและความสัมพันธ์ เชิงอํานาจ ขณะเดียวกันก็กดทับ ปิ ดกัน้ กีดกัน้ สิ่งที่มีลกั ษณะ
ต่างออกไปและด้ วยการมองเช่นนี ้ จึงเป็ นการเปิ ดมิติใหม่ของการมองการศึกษาที่ไม่ได้ มองจากภาพที่ปรากฏ
ไม่ ว่า จะเป็ นการจัด การพื น้ ที่ 13 การจัด การตารางเรี ย นในโรงเรี ย น ล้ ว นเป็ นสิ่ง ที่ ถูก สร้ างโดยวาทกรรม
โดยมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองอุดมการณ์บางอย่าง
1

1

1 2

ด้ วยลักษณะของความสัมพันธ์ของอํานาจและความรู้ นี ้ จึงเผยให้ เห็นอํานาจรู ปแบบใหม่ที่มีลกั ษณะ
ของเครื อข่ายที่มีการจัดกระทําต่อร่างกายและส่งผ่านไปยังสังคม กล่าวคือ อํานาจถูกส่งผ่านทางระบบความรู้
ที่เข้ าไปกําหนดตัวผู้กระทํา 14 ผู้ร้ ู เข้ ามาอยู่ในตําแหน่งของผู้ก่อรู ปอํานาจ ด้ วยเหตุนี ้ความเป็ นมนุษย์จึงเป็ น
13

12
13
14

มิเชล ฟูโก้ , ร่างกายใต้ บงการ, แปลโดย ทองกร โภคธรรม (กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2004), หน้ า 22-23.
เรื่องเดียวกัน, หน้ า 33.
เรื่องเดียวกัน, หน้ า 37.
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ความจริ งที่ถูกประดิษฐ์ โดยเทคโนโลยีของอํานาจที่เข้ ามากําหนดอัตลักษณ์ ให้ กับมนุษย์ มนุษย์จึงเป็ นวัตถุ
อํานาจและเป็ นเครื่ องมือหรื อสือ่ ในการบริ หารอํานาจ
อํานาจความรู้ที่ได้ รับจากตะวันตกในการจัดการศึกษา เป็ นอํานาจสําคัญในการเข้ ามาจัดการศึกษา
โดยตรง ขณะเดี ย วกัน ระบบความคิ ด และอุด มการณ์ ต ะวัน ตก ถูก บรรจุม าพร้ อมความรู้ นัน้ ด้ ว ย ความรู้
กลายมาเป็ นกลไกสําคัญในการเข้ ามากําหนดการศึกษาโดยตรง อาจพิจารณาได้ ในลักษณะความรู้ ศาสตร์
การศึกษาและความรู้ ที่เป็ นสาระวิชา เช่น การวางแผนการศึกษา การบริ หารการศึกษา การประถมศึกษา
การมัธยมศึกษา การอาชีวะศึกษา การอุดมศึกษา เป็ นต้ น ซึง่ การจําแนกลักษณะนี ้ เป็ นการตอบสนองทุนนิยม
ว่ า ด้ วยการแบ่ ง งานกั น ทํ า ที่ เ ป็ นการช่ ว ยประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน ให้ มี ก ารแบ่ ง แยก ทั ก ษะความรู้
รวมทังคุ
้ ณลักษณะของคนแบ่งออกตามความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เพื่อเป็ นการคัดสรรและจัดการคนเข้ า
สู่ตําแหน่งต่าง ๆ ในสังคมที่มีการแจกแจงหน้ าที่ ทําให้ คนส่วนน้ อยเท่านัน้ ที่สามารถเข้ าสู่งานอาชี พระดับ
มันสมองและส่วนใหญ่เป็ นงานที่ใช้ แรงงาน
เหตุนีก้ ารศึกษาทัศนะของฟูโก้ จึงไม่ใช่การปลดปล่อยมนุษย์ ให้ เป็ นอิสระ 15 แต่มองว่าการศึกษา
เป็ นภาคส่ว นของการสร้ างความชอบธรรมให้ แก่ เจ้ าอาณานิค ม ที่มี ก ารปรั บปรุ ง รู ปแบบการควบคุมที่ ใ ช้
การบีบบังคับ ซึ่งเข้ ามาจัดกระทํากับร่ างกายโดยตรงในสังคมโบราณ ให้ มาอยู่ในรู ปแบบการใช้ การควบคุม
ที่ขาวสะอาด ภายใต้ ภาพของการรักษา ปลดปล่อย ให้ หลุดพ้ นจากความโง่เขลา เฉื่อยชา ล้ าหลัง โดยเข้ ามา
จัดกระทํากับระบบคิด มุมมอง ให้ ความรู้ เป็ นสิ่งที่ดี มีประโยชน์และจําเป็ น ซึ่งทรงอิทธิพลมากในการเข้ ามา
กํากับทังร่้ างกายและจิตใจของมนุษย์ในยุคสมัยใหม่
1 4

การผลิตนักเรี ยนผ่ านระบบโรงเรียนในอาณานิคม
ในสุร าบายาและชวากลางและมี โ รงเรี ย นประถมศึ ก ษาสํ า หรั บ เด็ ก ครอบครั ว ชวา (priyayi)
ได้ รั บ การจัดตัง้ ขึน้ ช่ ว งแรกล้ ม เหลวและต่อ มาเริ่ ม ขยายการขยายตัว และเจริ ญ รุ่ งเรื อ ง เนื่ องจากรั ฐ บาล
อาณานิคมกลางพัฒนาโรงเรี ยนเพื่อเยาวชนชวาและเจ้ าหน้ ายุโรปที่บริ หารท้ องถิ่นในปี 1871 ผู้วา่ ราชการทัว่ ไป
ออกพระราชกฤษฎีกาการศึกษาที่ระบุวา่ รัฐบาลเป็ นผู้รับผิดชอบ สําหรับการศึกษาของประชาชนทังในชวาและ
้
ในหมูเ่ กาะอื่น ๆ ของหมูเ่ กาะ การศึกษาคือการเตรี ยมความพร้ อมของเด็กสําหรับตําแหน่งบริ หารในหน่วยงาน
ภาครั ฐ นัก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ ทัก ษะเช่ น การเขี ย นและการอ่า นตัว อัก ษรละติ น คณิ ต ศาสตร์ ยิ ม นาสติ ก และ

15

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

การควบคุมระบบโรงเรี ยนในอาณานิคมอินดีส: กระบวนการผลิตนักเรี ยนภายใต้ ระเบียบอาณานิคม 1901-1940
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การร้ องเพลงทัง้ หมดนีจ้ ะได้ รับการปรั บปรุ งให้ ดีขึน้ ในบริ เวณที่ศึกษากับสํานักพิมพ์ ดัตช์ ที่ดีกว่าจะเตรี ย ม
เด็กอินโดนีเซียสําหรับงานในอนาคตของพวกเขา 16
15

ผู้อํานวยการศึกษา กล่าวว่าโรงเรี ยนสาธารณะสําหรับอินโดนีเซียควรมีการพัฒนาติดอย่างใกล้ ชิดกับ
Dutchexample (Nederlandschen) โดยการทํ า ให้ ภ าษาดัต ช์ ก ารเรี ย นการสอน ขัน้ ตอนแรกที่ ไ ด้ รั บ
การดําเนินการในปี 1893 รัฐบาลของเนเธอร์ แลนด์อินเดียที่จดั ตังขึ
้ ้นทังสองประเภทของโรงเรี
้
ยนประถมศึกษา
สําหรับอินโดนีเซีย: โรงเรี ยน 1st-class และโรงเรี ยน 2nd class 17 โรงเรี ยน 1st-Class มีเจตนาแรกและ
สําคัญที่สุดสําหรั บเด็กของหัวหน้ าชนพืน้ เมืองและของที่โดดเด่นอื่นๆ ครอบครั วของชนพืน้ เมือง โรงเรี ย น
ชันที
้ ่สองมีความหมายสําหรับเด็กของประชากรในประเทศโดยทัว่ ไป การปฏิรูป 1893 ปูทางไปสู่การพัฒนา
ของโรงเรี ย นสํ า หรั บ เด็ ก อิ น โดนี เ ซี ย ตัง้ ค่ า พวกเขาอยู่บ นท้ อ งถนนที่ มี ต่ อ การบรรลุเ ป้ าหมายของยุโ รป
ของพวกเขาและยังขยายการเข้ าถึงของการศึกษาให้ กว้ างขึ ้นของประชากรอินโดนีเซีย
ต่อมาเมื่อรัฐมีนโยบายในการขยายการศึกษา โรงเรี ยนได้ ขยายไปยังพื ้นที่ต่าง ๆ และทําให้ โรงเรี ยน
ั ้ านการงานอาชีพ
เป็ นสัญลักษณ์ของความเจริ ญ 18 และเป็ นหนทางในการก้ าวสูค่ วามเจริ ญภายนอกพื ้นที่ทงด้
เพศ และชาติตระกูล การขยายตัวของโรงเรี ยนมุง่ สร้ างปริ มาณมากกว่าคุณภาพ โดยทุกพื ้นที่ชมุ ชนต่างต้ องการ
ให้ มีการจัดตังโรงเรี
้
ยนขึ ้นในพื ้นที่เพื่อเป็ นสัญลักษณ์วา่ เป็ นพื ้นที่ที่มีความเจริ ญแล้ ว ดังนัน้ การก่อตังโรงเรี
้
ยนใน
พื ้นที่ตา่ ง ๆ เป็ นไปในลักษณะที่ชมุ ชนช่วยกันก่อสร้ างขึ ้นโดยรัฐสนับสนุนในการบุคลากร โดยการคัดคนในพื ้นที่
ที่ผา่ นการศึกษาในระบบโรงเรี ยนเข้ ามาเป็ นครูสอนในโรงเรี ยนชุมชน การจัดการศึกษาในโรงเรี ยนที่ตงในชุ
ั ้ มชน
จึ ง เป็ นการศึก ษาภาคบัง คับ ที่ เ ป็ นไปตามแนวนโยบายแห่ง รั ฐ เท่า นัน้ ส่ว นการศึ ก ษาระดับ ที่ สูง กว่ า นัน้
รัฐมีนโยบายที่จะจัดให้ กบั กลุม่ คนที่มีปัญญาสูงเท่านัน้
17

การจัดการศึกษาในระบบโรงเรี ยนจึงแยกเป็ น 2 ส่วนคือ ประถมศึกษาที่จัดความรู้ พืน้ ฐานและ
มัธยมศึกษาที่จดั เป็ นความรู้สงู กว่าระดับประถมศึกษา 19 จึงมิได้ เป็ นเพียงการแบ่งการศึกษาเท่านัน้ แต่ยงั แบ่ง
18

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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ชัน้ คนออกเป็ นกลุ่ม โดยที่ ค นที่ เ ข้ าสู่ร ะบบการศึก ษาในระดับ มัธ ยมได้ นัน้ ต้ อ งเป็ นกลุ่ม ที่ มี ทุน ทรั พ ย์ แ ละ
สติปัญญา
การดํ า เนิ น การจัด การศึก ษาเช่ น นี จ้ ึ ง เป็ นการผลิต ซํ า้ ชนชัน้ ที่ จ ากเดิ ม แบ่ง แยกโดยชาติ กํ า เนิ ด
คนที่เกิดในตระกูลใดก็จะดํารงและสืบทอดสถานภาพต่อไป แต่เมื่อรัฐมีนโยบายการพัฒนาโดยใช้ การศึกษา
จัดผ่านระบบโรงเรี ยนเข้ าเป็ นกลไกการพัฒนา ยกระดับคนให้ มีความเท่าเทียมกันโดยกําหนดให้ ผ้ ใู ดที่มีความรู้
ความสามารถเลือ่ นระดับเข้ าสูฐ่ านะอาชีพใหม่ได้ แต่ด้วยการศึกษาผ่านระบบโรงเรี ยนที่ไม่เพียงมีความรู้ แต่ยงั
มีชุดของค่าใช้ จ่ายที่ผนวกมากับการศึกษาในแต่ระดับชัน้ ด้ วย 20 การศึกษาในภาพของหนทางการหลุดพ้ น
จากพันธนาการชนชัน้ ในรู ปลักษณ์ใหม่ที่แสดงถึงประสิทธิภาพและดูมีเหตุผล โดยใช้ ฐานะทางเศรษฐกิจและ
ระดับสติปัญญาเป็ นตัวแบ่งแยก ซึ่งเป็ นการปิ ดกัน้ ตนส่วนใหญ่ออกจาการศึกษาระดับสูง หรื อเป็ นการสร้ าง
ความไม่เท่าเทียมกันโดยอาศัยการศึกษาเป็ นตัวแยก
19

การแบ่งแยกนี ้จัดกระทําโดยอาศัยวาทกรรมการศึกษา ที่สร้ างให้ การศึกษาเป็ นหนทางแห่งการพัฒนา
เพิ่ ม พูน สติ ปั ญ ญา ให้ ไ ด้ ม าซึ่ง อาชี พ ที่ มั่น คง ฐานะทางเศรษฐกิ จ การยอมรั บ และการยกย่อ งทางสัง คม
การศึกษาจึงเป็ นสิ่งที่มีคุณค่า แต่เป็ นสิ่งที่มีขอบเขตจํ ากัดเฉพาะคนมีฐานะหรื อมีสติปัญญาเท่านัน้ ดังนัน้
การที่รัฐจัดการศึกษาโดยการจัดตังโรงเรี
้
ยนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ จึงเป็ นภาคปฏิบตั ิการจริ งที่ทําหน้ าที่ให้ เห็นจริ ง
ว่าการศึกษามีความสําคัญ รัฐจึงได้ กระจายการศึกษาไปยังพื ้นที่ตา่ ง ๆ ของประเทศ
3. ตารางจํานวนเยาวชนในอาณานิคมอินดีสที่เข้ าสู่ระบบการศึกษา (1899-1939)

ปี

ห มู่ บ้ า น
โ ร ง เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น
H.I.S/H.C.S
(
Village 2nd class
school)

E.L.S

จํ า น ว น
จํ า น ว น
ประชาก
เยาวชน
ร

1899

-

92,128

-

1,381

999,4448

1904

-

148,138

-

3,387

152,202

37,348,
000

1909

43,713

240,269

-

4,016

288,843

(1905)

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

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

63

48,299,
684
(1920)

59,138,
067
(1930)

ที่มา: Jan S Aritonang, Mission schools in Batakland (Indonesia) 1861-1940, (Leiden: New
York :E.J. Brill, 1994), p. 3.
ภายใต้ การกระจายการศึกษาในรู ปของโรงเรี ยนไปทัว่ ทุกพื ้นที่ของประเทศ ไม่เว้ นในพื ้นที่ห่างไกล
ซึ่งเป็ นการกระจายให้ ประชาชนสามารถเข้ าถึงการศึกษาและการจัดการศึกษาภายใต้ หลักสูตรเดียวกันทั่ว
อาณานิคม ที่ทําหน้ าที่เป็ นหลักฐานยืนยันถึงความเท่าเทียมกันของการศึกษาที่จดั โดยรัฐ 21 แต่ในทางปฏิบตั ิ
จริ งนัน้ การจัดการศึกษาในพื ้นที่ห่างไกลนันยั
้ งแตกต่างจากการศึกษาในพื ้นที่เมืองอย่างน่าตกใจ ทังในส่
้ วนที่
สามารถมองเห็นได้ เช่น อาคารเรี ยน ความขาดแคลนครูที่เข้ าไปปฏิบตั ิการสอน ขาดแคลนวัสดุอปุ กรณ์ เป็ นต้ น
20

การจัดการการเรียนการสอน
ฟูโก้ ซึง่ วิเคราะห์สถาบันทางสังคมในโลกสมัยใหม่ ในฐานะที่เป็ นเครื่ องมือทางอํานาจในการควบคุม
มนุษ ย์ ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ อํ า นาจในรู ป แบบของการกดขี่ สร้ างความรุ น แรงต่ อ ร่ า งกาย กายภาพแต่ เ ป็ นอํ า นาจ
ในการควบคุมมนุษย์ผา่ นการสร้ างบรรทัดฐาน สร้ างวินยั ไปในระดับลึกถึงร่างกายของมนุษย์
โดยความแตกต่างระหว่าง “อํานาจสมัยใหม่” กับ “อํานาจก่อนสมัยใหม่” 22 คือ อํานาจก่อนสมัยใหม่
นัน้ อํานาจจะกระจุกตัวอยู่ในกลุม่ คนที่ผกู ขาดการเข้ าถึงสัจธรรม เช่น นักบวช พระ กษัตริ ย์ ต่างจากในสังคม
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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สมัยใหม่ อํานาจกลับกระจายไปตามกลุม่ คน “ผู้เชี่ยวชาญ” เช่น หมอ ครู นักวิทยาศาสตร์ นักกฎหมาย จึงไม่มี
องค์อธิปัตย์หนึ่งเดียวในการใช้ อํานาจ แต่ทกุ คนใช้ อํานาจและถูกควบคุมโดยอํานาจไปพร้ อมกัน และอํานาจ
สมัยใหม่ทํางานแบบเงียบและไร้ ความรุนแรงในทางกายภาพ แต่จะใช้ วิธีอื่น เช่น การสร้ างมาตรฐานทางสังคม
อะไรคือสิง่ ที่ถกู ต้ องดีงาม การกําหนดความรู้วา่ เป็ นมาตรฐานที่ทกุ คนต้ องทําตาม การสร้ างระเบียบวินยั
ฟูโก้ ได้ อธิบายการใช้ อํานาจสมัยใหม่ผา่ นตัวแบบของ “คุก” (panopticon) 23 จะเห็นว่ามีฐานซอยเป็ น
ห้ องตารางเล็ก ๆ โดยทุกห้ องหันเข้ าหาหอคอยสู่ศนู ย์กลางที่ซึ่งผู้คมุ จะคอยจ้ องมองนักโทษ และเป็ นการจ้ อง
มองทางเดียว นักโทษจะหวาดระแวงตลอดเวลาเพราะจะรู้สกึ ถูกจ้ องมองตลอดเวลา ไม่วา่ หอคอยดังกล่าวจะมี
ผู้คมุ อยูห่ รื อไม่ เพราะการออกแบบพื ้นที่ในเชิงสถาปั ตย์ทําให้ ร้ ูสกึ ว่าพร้ อมจะถูกจ้ องมองตลอดเวลา “คุก” จึงถือ
เป็ นงานออกแบบที่มีพลังในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษย์พอสมควร สามารถ ควบคุมระดับรายละเอียดเพื่อ
ปลูก ฝั ง พฤติ ก รรม โดยที่ ยัง ไม่มี ก ารลงโทษรุ น แรง ซึ่ง ตัว แบบนี ก้ ็ ส ามารถประยุก ต์ ใ ช้ อ ธิ บ ายสถาบัน ทาง
สังคม เช่น โรงพยาบาล โรงเรี ยน สถาบันทางสังคมสมัยใหม่น่าสนใจว่า ภายใต้ สงั คมเสรี สมัยใหม่นี ้ที่ซึ่งทุกคน
เชื่อว่ามีเสรี ภาพจริ ง ๆ แต่ภายใต้ ความเชื่อนี ้เมื่อมองจากมุมของสถาปั ตยกรรมจะพบว่ามนุษย์เราไม่มีเสรี ภาพ
จริ ง ๆ แต่กําลังถูกควบคุมผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ 24
22

23

โรงเรี ย นก็ มี การซอยห้ อ งเรี ย นเป็ นหน่วยย่อ ย ๆ เพื่ อใช้ ฝึ กฝนเด็ ก ให้ เป็ นไปตามาตรฐานที่ สงั คม
สมัยใหม่กําหนดให้ ซึง่ ถ้ ามองจากตัวงานสถาปั ตยกรรม 25 จะมีการเกิดขึ ้นของการออกแบบแถวที่นงั่ มีระยะห่าง
ที่ครู สามารถสํารวจและสอดส่องพฤติกรรมนักเรี ยนได้ อย่างทัว่ ถึง ทางเดินที่เป็ นระเบียบ การออกแบบลาน
กลางอาคารที่ครูจะสามารถควบคุมได้ อย่างใกล้ ชิด “แนวแกนที่สมมาตร” นักเรี ยนจะถูกควบคุมอย่างเข้ มงวด
เพื่อพัฒนาตัวอย่างเป็ นระเบียบเป็ นลําดับชัน้ ทุกอย่างจะไหลลื่นไปตามสายพานการผลิตที่ถกู ควบคุมภายใต้
ระเบียบวินยั และมาตรฐานทางสังคมที่ถกู กําหนดเอาไว้ ที่สดุ แล้ วโรงเรี ยนจึงไม่ตา่ งจากเครื่ องจักรที่ควบคุมและ
ครูคือผู้คมุ นักเรี ยนคือนักโทษ
24

23

Ibid., 27.

24

Ibid., 27.

25

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

จํานวนชัว่ โมงการเรี ยนภาษาต่อสัปดาห์

Grade

ดัตช์

ภาษาถิ่น

มาเลย์

จํ า น ว น ชั่ ว โ ม ง
บทเรี ยนต่อสัปดาห์

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

ที่มา: SuwignyoAgus. The breach in the dike : regime change and the standardization of
public primary-school teacher training in Indonesia,1893-1969, p. 67
การปกครองแบบอาณานิคมได้ ทําให้ วฒ
ั นธรรมเหล่านี ้มีสถานะที่ไม่เท่าเทียมกันในสังคม นัน่ อาจเป็ น
เพราะอคติของเจ้ าอาณานิคมเองด้ วย และก็อาจเป็ นเพราะความจําเป็ นในการปกครองด้ วยความหลากหลาย
(และเหลือ่ มลํ ้า) ทางวัฒนธรรมนี ้ปรากฏชัดใน “ภาษา” 26 ของผู้คนในอาณานิคม แต่ที่ชดั ยิ่งกว่าคือ “สิทธิในการ
ใช้ ภาษา” เหล่านัน้ ภาษาชวาซึ่งมีระดับชัน้ ถูกใช้ กนั ในหมู่ชาวพื ้นเมืองบนเกาะชวาตามระดับชัน้ ตามจารี ต
ภาษาดัตช์ใช้ กนั ในหมู่ชาวดัตช์และในราชการ ชาวต่างชาติ เช่น ชาวจีนหรื อฝรั่งเศสยังคงใช้ ภาษาของตนใน
ชี วิ ต ประจํ า วัน ส่ว นภาษามลายูจ ะถูก ใช้ เ มื่ อ มี ก ารสื่ อ สารข้ า มกัน ระหว่ า งเชื อ้ ชาติ ห รื อ ชนชัน้ ในขณะที่
27
ความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์ได้ แบ่งคนใน
ชาวพื ้นเมืองถูกกีดกันไม่ให้ ใช้ ภาษาของเจ้ าอาณานิคมในชันศาล
้
หมูเ่ กาะออกเป็ นชาวยุโรปแท้ ชาวอินโด (ลูกครึ่ งยุโรปกับชาวพื ้นเมือง) และชาวพื ้นเมือง คนทังสามกลุ
้
ม่ ได้ รับ
สิทธิที่ไม่เท่ากันตามกฎหมายที่ออกโดยชาติเจ้ าอาณานิคม
26

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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การมีภาษาถิ่นในหลักสูตร มองการควบคุมจัดให้ เรี ยนภาษาถิ่นในอาณานิคม เป็ นการสร้ างอุปสรรค
ให้ แก่ชาวพืน้ เมืองในแต่ละพื ้นที่ ให้ สื่อสารกันยาก ในขณะเดียวกันทั่วทุกเกาะในอาณานิคมอินดีสต้ องพูด
ภาษาดัตช์ เป็ นภาษาหลักและใช้ เป็ นภาษาราชการ เพื่อรวมอาณานิคมให้ เป็ นหนึ่งภายใต้ ภาษาเดียวนัน่ คือ
ภาษาดัตช์
5. ตารางเปรียบเทียบของโรงเรียนอาณานิคม
โรงเรี ยนประเภท

นักเรียน

ครู

1. โรงเรี ยนสําหรับมวลชนพื ้นเมือง

นั ก เ รี ย น อิ น โ ด นี เ ซี ย
พื ้นเมือง สวม
พื ้นเมือง
ใส่เสื ้อผ้ าแบบ
เครื่ องแบบ
ดั ้ง เ ดิ ม ข อ ง
สวมใส่เสื ้อผ้ า ชาวชวา
แบบดังเดิ
้ ม
เท้ าเปล่า

2. โรงเรี ยนสําหรับชาวพื ้นเมืองชนชันสู
้ ง

นัก เรี ย นส่ว น
ใหญ่เป็ นชาว
พืน้ เมื อ งและ
ชาวจี น ส่ ว น
ส ว ม
เ ค รื่ อ ง แ บ บ
ห รื อ ดี แ บ บ
ดั ้ ง เ ดิ ม /
เ สื ้ อ ผ้ า ที่
ทั น ส มั ย
รองเท้ าและ
ถุ ง เท้ า ชาว
ยุ โ ร ป ส่ ว น

ชาวยุโรปส่วน
ใหญ่ สวมใส่
เ สื ้ อ ผ้ า ที่
ทันสมัย, ชุด
ยาวและเสื อ้
ค รู บ า ง
พื น้ เมื อ งสวม
ใส่เสื ้อผ้ าแบบ
ดังเดิ
้ ม

สิ่ งแวดล้ อมอุ ป กรณ์
การเรียน
ชันเรี
้ ยนค่อนข้ างสกปรก;
กระดานดําเล็ก ๆ น้ อย ๆ
ห้ องเรี ยนขนาดเล็กและ
แ อ อั ด ห นึ่ ง โ ต๊ ะ เ ล็ ก
สําหรับนักเรี ยน นักเรี ยน
มีกระดาษชนวนสําหรั บ
เขียน
สมุ ด แ ละ ตํ า ร า เ รี ย น
สําหรับนักเรี ยนแต่ละคน
เ ฟ อ ร์ นิ เ จ อ ร์ ที่ ดี โต๊ ะ
ขนาดใหญ่ นัก เรี ย นใช้
ปากกาเขียนมีตลับหมึก
ประจํ า แต่ ล ะโต๊ ะ สร้ าง
อาคารดี ภาพวาดแผนที่
บนผนัง
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โรงเรี ยนประเภท

นักเรียน

ครู
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สิ่ งแวดล้ อมอุ ป กรณ์
การเรียน

ใหญ่ ส วมใส่
เ สื ้ อ ผ้ า ที่
ทันสมัย, ชุด
ยาวและเสื ้อ
3. โรงเรี ยนสําหรับชาวยุโรปและยูเรเชียน ช า ว ยุ โ ร ป ชาวดัตช์ จาก
ส่ ว น ใ ห ญ่ ฮอลันดา
ชาวบ้ านบาง
สวมใส่เสื ้อผ้ า
ที่ ทั น ส มั ย
ด้ ว ย
อุปกรณ์ เสริ ม
เ ช่ น ห ม ว ก
หรื อเข็มขัด

นัก เรี ยนบางคนจะกลับ
บ้ านโดยรถเข็นบ้ านและ
จักรยานซึ่งแสดงให้ เห็น
สถานะทางสังคมสูงส่วน
ใหญ่ เอารถรางซึ่งเป็ นที่
รออยู่ข้ า งนอกโรงเรี ย น
ขอ ง พว ก เข า พื น้ ห ลั ง
พบว่ า มี อ าคารเรี ยนที่
ยิ่งใหญ่และทันสมัย

ที่มา: IwanSyahril. “Indonesian Schools During the Dutch Colonization,” available from
http://iwansyahril.blogspot.com/2012/05/indonesian-schools-during-dutch.html
จากตารางที่ 5 เป็ นภาพการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนและอุปกรณ์ การเรี ยนการสอนซึ่งการศึกษา
ในสมัยอาณานิคมมีนวนิยายเชิงประวัติศาสตร์ เป็ นหลักฐานชิน้ สําคัญของสะท้ อนภาพของการผลิตนักเรี ยน
พื ้นเมืองในอาณานิคม ในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ เรื่ องแผ่นดินแห่งชีวิตตัวละครเอกชาวพื ้นเมืองชื่อมิงเก 28
เป็ นลูกหลานชนชันสู
้ งชวา และก็ได้ รับการศึกษาจากโรงเรี ยนประถม ELS มัธยม HBS และเรี ยนต่อในระดับสูง
ที่ โ รงเรี ย น STOVIA โรงเรี ย นฝึ กหัด แพทย์ ช าวพื น้ เมื อ ง มิ ง เกสามารถพื น้ ภาษาดัต ช์ ใ นการสื่อ การได้
จะเห็นได้ จากในนวนิยาย มิงเกเป็ นล่ามให้ กบั ชนพื ้นเมืองหลายครัง้
27

28

ปราโมทยา อนันตา ตูร์, แผ่นดินของชีวิต, 31.
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6. ตารางระยะเวลาการเรียนการสอน โรงเรียนดัตช์ -พืน้ เมือง

การศึกษาโรงเรียนพื ้นเมือง/ต่อปี

การศึกษาตะวันตก /ต่อปี

ประถมศึกษ
อาชีวะ
า

ประถมศึกษา

มั ธ ย ม ศึ ก ษ า มั ธ ยมศึ ก ษาตอน การศึกษาขึน้ สูง
ตอนต้ น
ตอนปลาย
อุดมศึกษา

1 ปี

7 ปี

4 ปี

5 ปี

5 ปี

โรงเรียนเกษตร

E.L.S

MULO

H.B.S

วิทยาลัยเทคนิค

6 ปี
nd

โรงเรี ยน 2
class
2-3 ปี

2 ปี

ห มู่ บ้ า น
โรงเรียนพาณิชย์
โรงเรียน

7 ปี
H.I.S
class

3 ปี
หรื อ 1st

A.M.S

2 ปี

6 ปี

3 ปี

โรงเรียนเตรียมครู

H.C.S

MOVIA

5 ปี
วิ ท ย า ลั ย /
มหาวิทยาลัย

ที่มา: Jan S. Aritonang, Mission School in Bakland 1861-1940, p. 34.
จากตาราง 4 และ 5 แสดงถึงการควบคุมของดัตช์ผ่านการเรี ยนการสอนในปี 1893 รัฐบาลได้ ออก
พระราชกฤษฎีกาแยกต่างหากซึง่ เป็ นที่ยอมรับทังสองประเภทของโรงเรี
้
ยนประถมศึกษาสําหรับเด็กอินโดนีเซีย
st
้ ่ในอําเภอหรื อจังหวัด เมืองและในเมืองหลักของเขตทางภูมิศาสตร์ และ
ชันแรกและโรงเรี
้
ยน 1 class ตังอยู
ตําบล โรงเรี ยน ชันแรกก็
้
ยงั จะต้ องตังอยู
้ ใ่ นศูนย์กลางของการค้ าและการอุตสาหกรรมในเมือง โรงเรี ยนชันสอง
้
จะได้ รับการก่อตังขึ
้ ้นทังในพื
้
้นที่ที่มีอยู่แล้ วโรงเรี ยนชันแรกและใน
้
'พื ้นที่อื่น ๆ แต่การควบคุมของรัฐบาลไม่ได้
อธิบายความหมายของ' พื ้นที่อื่น ๆ คนบางครัง้ เรี ยกว่าโรงเรี ยนชันที
้ ่สองเป็ น “volksschool” แต่ต่อมาหลังจาก
้ าว่า “volksschool” ถูกนํามาใช้ โดยเฉพาะการอ้ างถึงโรงเรี ยนหลัง มันอาจจะคิดว่า
โรงเรี ยนหมูบ่ ้ าน 29 จัดตังคํ
คําว่า “พื ้นที่อื่น ๆ” หมายความว่าทังสองเมื
้
องในเมืองและชนบท
28

ในช่วง ค.ศ.1911 โรงเรี ยนมีบทเรี ยนวิ่งห้ าชั่วโมงทุกวัน ยกเว้ นในชัน้ แรกซึ่งในชัน้ เรี ยนถูกลงไป
3.5 ชั่ว โมง 30 มี ก ารแบ่ง สามสิบ นาที ใ นระหว่า งเรี ย นเป็ นบทเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ ในภาษาพื น้ ถิ่ น ถ้ า ภาษาพื น้ ถิ่ น
2 9

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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ของพื ้นที่ทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ไม่ได้ มาตรฐานเพียงพอที่จะนํามาใช้ ในระดับการศึกษาโรงเรี ยน
ควรใช้ 'มาเลย์' รัฐบาลตัดสินใจที่เป็ นภาษาพื ้นถิ่นที่สาํ คัญที่จะใช้ ในโรงเรี ยน

ผลกระทบจากการผลิตนักเรียนพืน้ เมือง
การควบคุมและผลิตนักเรี ยนผ่านสถาบันการศึกษาที่เพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ พร้ อมกับนักเรี ยนพื ้นเมืองที่
เพิ่มมากขึน้ รั ฐบาลอาณานิคมวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนแบบตะวันตกให้ แก่นักเรี ยนพืน้ เมืองและ
ในการเรี ยนการสอนหลักสูตรที่มีอิทธิ พลมากที่สดุ คือ การเรี ยนภาษา จะเห็นได้ จากตาราง 1.3 ว่าการเรี ยน
การสอนมีภาษาดัตช์ในหลักสูตรตอบรับกับอาณานิคมซึง่ ใช้ ภาษาดัตช์เป็ นภาษาราชการ
กฎระเบียบของรัฐบาลอย่างชัดเจนระบุว่าภูมิศาสตร์ เรื่ องการเรี ยนการสอนในหลักสูตร ของโรงเรี ยน
มีการมุง่ เน้ นไปที่ประเทศเนเธอร์ แลนด์และยุโรปนี ้แยกออกจากภูมิศาสตร์ สอนในโรงเรี ยนประถมศึกษาสําหรับ
เด็กในยุโรปซึ่งทังสองเนเธอร์
้
แลนด์อินดีส (โดยเฉพาะ Java) และเนเธอร์ แลนด์และยุโรปเป็ นเนื ้อหาหลัก
ของการศึกษา ในหลักสูตรของชันแรกและโรงเรี
้
ยนชันที
้ ่สองอ้ างว่าก่อนหน้ านี ้ชาวดัตช์ไม่ถกู นํามาใช้ หรื อได้ รับ
การยกเว้ นดัตช์ ที่ถูกใช้ ในเกรดสองและสามของโรงเรี ยนชัน้ ที่สองเริ่ มต้ นในปี 1906 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวง
อาณานิคมเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐบางคนอ้ างว่าการศึกษาให้ กับเด็ก ๆ ในโรงเรี ยนในปี 1904 ความคิดของการ
ปรับปรุงโรงเรี ยนโดยการขยายจํานวนของเกรด 3-4 ถูกปฏิเสธเพราะ กฎระเบียบของรัฐบาลระบุไว้ อย่างชัดเจน
ว่าโรงเรี ยนควรประกอบด้ วยสามคะแนน สามปี ต่อมาในปี 1907 รัฐบาลได้ ขึ ้นมาด้ วยนโยบายใหม่ดัตช์ จะ
ถูกนํามาใช้ เป็ นภาษาที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนและจะได้ รับการสอนเป็ นเรื่ องแน่นอน ในโรงเรี ยนชันแรกเปลี
้
่ยน
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น (ประวัติศาสตร์ ของเกาะ) สูงสุดไม่เกินห้ าชัว่ โมง บทเรี ยนแต่ละวันจะได้ รับการจัดสรร
ให้ กบั บทเรี ยนภาษาดัตช์ซงึ่ เหตุผลที่โรงเรี ยนได้ รับการขยาย 5-6 ปี ที่ผา่ นมา เพื่อสนับสนุนการใช้ งานของดัตช์ 31
ห้ องสมุดโรงเรี ยนที่ถกู จัดมาให้ กบั หนังสือภาษาดัตช์ รัฐบาลที่ได้ รับมอบหมายครู ยโุ รป ไปสอนที่เกรด 3 4 5
้
ยนจะมี
และ 6 ในโรงเรี ยน โรงเรี ยน 2nd class ยังอาจมีชาวดัตช์เป็ นเรื่ องแน่นอนพวกเขาควรจะทําเช่นนันโรงเรี
สี่เกรดแทนของเดิมสาม ประวัติศาสตร์ ได้ ชีใ้ ห้ เห็นว่าการเปิ ดตัวของชาวดัตช์ กับเด็กอินโดนีเซียเปิ ดประตูสู่
โลกตะวันตก อันที่จริ งการแนะนําของชาวดัตช์ในปี 1907 นําไปสูก่ ารปรับปรุงในโครงสร้ างการศึกษาในปี ถัดมา
ซึง่ การทดทางการเมืองเป็ นสัญลักษณ์ของการรับรู้ ของสิทธิในอินโดนีเซีย 32 ให้ มีมาตรฐานยุโรปของการศึกษา
เด็กชนพืน้ เมือง เครื่ องมืออ่อ นน้ อมมากขึน้ ของนโยบายสวัส ดิการอย่างเป็ นทางการ หันไปนักเรี ยนข้ อมูล
30

31

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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ในการแสดงประชากรศาสตร์ โรงเรี ยนที่จํานวนของเด็กที่โรงเรี ยนประถมศึก ษาของชนชัน้ อินโดนีเซียและ
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
จะเห็นได้ ว่ากลไกการควบคุมโรงเรี ยนของรัฐบาลอาณานิคม โดยผ่านนโยบายจริ ยธรรมช่วงแรก
สามารถควบคุมและผลิตนักเรี ยนและครู เพื่อเป็ นแรงงานรับใช้ อาณานิคม มีประสิทธิภาพและสามารถทําให้
เกิดชุดความรู้แบบตะวันตกและสอดคล้ องกับรัฐบาลอาณานิคม แต่ในช่วงหลังเกิดการต่อรองจากชนพื ้นเมือง
ทําให้ เกิดชุดความรู้ ใหม่ที่เป็ นแบบพื ้นเมืองโดยบุคลากรที่มีการศึกษา ดังนัน้ โรงเรี ยนเป็ นสถาบันการควบคุม
ที่บ รรจุองค์ ค วามรู้ และเป็ นเครื่ องมื อ ของรั ฐ ในการสร้ างบุค ลากรให้ ค ล้ อ ยตามไปกับ รั ฐ ในขณะเดี ย วกัน
โรงเรี ยนเป็ นเหมือนดาบสองคม เป็ นหน่วยการต่อรองความรู้ พื ้นฐาน โรงเรี ยนเป็ นสถาบันควบคุมที่ขึ ้นอยู่กับ
อํานาจและผู้ปกครองจะหยิบยื่นชุดความรู้ใส่ให้ กบั ประชาชน

การควบคุมระบบโรงเรี ยนในอาณานิคมอินดีส: กระบวนการผลิตนักเรี ยนภายใต้ ระเบียบอาณานิคม 1901-1940

71

บรรณานุกรม
ภาษาไทย
ทวีศกั ดิ์ เผือกสม. อินโดนีเซีย รายา: รัฐจารี ต สู่ "ชาติ" ในจินตนาการ. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547.
ทวีศักดิ์ เผือกสม. ประวัติศาสตร์ อินโดนีเซีย : รัฐจารี ตบนหมู่เกาะ ความเป็ นสมัยใหม่แบบอาณานิคมและ
สาธารณรัฐแห่งความหลากหลาย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2547.
ปราโมทยา อนันตา ตูร์. แผ่นดินของชีวิต. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2543.
มิเชล ฟูโก้ . ร่างกายใต้ บงการ. แปลโดย ทองกร โภคธรรม. กรุงเทพ: คบไฟ, 2004.
ภูว ดล ทรงประเสริ ฐ . อิ น โดนี เ ซี ย อดี ต และปั จ จุบัน . กรุ งเทพฯ: สํา นัก พิ ม พ์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ,
2547.
อรอนงค์ ทิ พ ย์ พิ ม ล. ขบวนการนัก ศึ ก ษาอิ น โดนี เ ซี ย กั บ การสิ น้ สุด อํ า นาจของประธานาธิ บ ดี ซู ฮ าร์ โ ต.
วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2546.
เอลซา ไซนุดิน. ประวัติศาสตร์ อินโดนีเซีย. กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ,
2523.
ภาษาอังกฤษ
_________. Late colonial state in the Netherlands indies, 1872-1942. Department of History,
Leiden University Netherlands, 2011.
Annelieke Dirks. For the youth: juvenile delinquency,colonial civil society and the Late colonial state
in the Netherlands indies, 1872-1942. Department of History, Leiden University
Netherlands, 2011.
Eny Winarti. This dissertation titled School-Level Curriculum: Learning from a Rural School in
Indonesia. the Department of Teacher Education, The Patton College of Education, 2012.
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.

72

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Jan S Aritonang. Mission schools in Batakland (Indonesia) 1861-1940. Leiden ; New York:
E.J. Brill, 1994.
Kothrock Willy. The development of Dutch-Indonesian primary schooling: A study in colonial
education. The university of Alberta, 1975.
Michel Foucault. Discipline and punish: the birth of the prison. New York: Pantheon books,
1997.
Michel Foucault. Madness and Civilization: A History of insanity in the age of reason. New
York: Ramdom house, 1965.
Soewandi Ronodidjojo. A Study of occupattional Education in Indonesia. The Doctor of Philosophy
degree, Indiana University, 1968.
Suwignyo Agus. The breach in the dike : regime change and the standardization of public
primary-school teacher training in Indonesia, 1893-1969. Leiden University, 2012.
บทความ
Mikihiro MORIYAMA. “Language Policy in the Dutch Colony: On Sundanese in the Dutch
East Indies” Southeast Asian Studies 32, 4 (March, 1995).
เครือข่ ายอิเล็กทรอนิกส์
Iwan Syahril. “Indonesian Schools During the Dutch Colonization”, available from
http://iwansyahril.blogspot.com/2012/05/indonesian-schools-during-dutch.html

74

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การเมืองมุสลิมยุค Reformasi (1990-2004)
กับ ผลกระทบต่ อการพัฒนาประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย

นดา แวยูโซะ

ประชากรของประเทศอินโดนีเซียร้ อยละ 88 หรื อ 205 ล้ านคนคือชาวมุสลิม 1 โดยประเทศอินโดนีเซีย
ถือว่าเป็ นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สดุ ในโลก ซึ่งเราจะเริ่ มเห็นบทบาทของชาวมุสลิมในทางการเมือง
อยู่โดยตลอด และปรากฏเด่นชัดขึ ้นในช่วงการล่มสลายของระบบ Sueharto (ค.ศ. 1998) โดยกลุม่ การเมือง
มุส ลิ ม ต่ า ง ๆ ในอิ น โดนี เ ซี ย เริ่ ม สามารถมี บ ทบาทมากขึ น้ ในการกํ า หนดแนวทางการเมื อ งในประเทศ 2
ซึ่ง ภายหลัง การลงจากอํ านาจของ Sueharto รู้ จัก กัน ในชื่ อ ยุค Reformasi ซึ่ง เป็ นความพยายามที่ จ ะ
พัฒนาการเมืองภายในประเทศเป็ นแบบประชาธิปไตย ลดการ Corruption ลดอํานาจของทหาร เพิ่มอิสรภาพ
ของสื่อสารมวลชน และการทําให้ เพิ่มขึ ้นของพรรคการเมือง โดยเริ่ มต้ นตัง้ แต่ปี 1990 เป็ นต้ นมา 3 โดยในปี
2004 ได้ มี ก ารจัด การเลื อ กตัง้ ทั่ว ไปทั่ว ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และยัง ได้ มี ก ารเลื อ กตัง้ “ประธานาธิ บ ดี ”
จากประชาชนเป็ นครั ง้ แรก ซึ่งก่อ นปี ดัง กล่าว “MPR” หรื อ “The People’s Consultative Assembly”
้
2004 จึงถือว่า
จะเป็ นกลุ่มที่คดั เลือก “ประธานาธิ บดี” และ “รองประธานาธิ บดี” เอง 4 ซึ่งการเลือกตังในปี
เป็ นจุ ด สิ น้ สุด ในการเปิ ดพื น้ ที่ ท างการเมื อ ง โดยเฉพาะพื น้ ที่ ก ารต่ อ สู้ใ นเรื่ อ งการเลื อ กผู้ นํ า ประเทศ
ของกลุ่ ม การเมื อ งมุ ส ลิ ม โดยพื น้ ที่ ท างการเมื อ งดั ง กล่ า วถื อ ว่ า เป็ นจุ ด สํ า คั ญ ที่ ส ามารถควบคุ ม หรื อ
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กําหนดแนวทางอํานาจและอิทธิ พลของมุสลิมให้ อยู่ในระดับสูงของการปกครองจนนํามาซึ่งการเป็ นประเทศ
ที่มีความเป็ นประชาธิปไตยเป็ นอันดับที่ 64 ของโลก 5
4

บทความนีม้ ุ่งหวังที่ จะสร้ างความเข้ าใจเกี่ ยวกับ อิทธิ พลของกลุ่ม “การเมื องมุสลิม” ในประเทศ
อินโดนีเซียช่วงยุค Reformasi (1990-2004) ที่สง่ ผลต่อการชะลอตัวของการพัฒนาประชาธิปไตย โดยนํากรอบ
“แนวคิดพหุสงั คม” และ “ทฤษฏีการระดมทรัพยากร” เพื่ออธิบายให้ เห็นถึงการเข้ ามามีอํานาจทางการเมือง
ของกลุ่ม การเมือ งมุส ลิม ในสังคมอินโดนีเ ซียช่ วงการปฏิรูป จากการศึกษาก็ พ บว่า ระหว่างปี 1990-2004
กลุ่ม การเมื อ งมุ ส ลิ ม ได้ สร้ างแนวร่ ว มจากกลุ่ม ต่ า งๆ ขึ น้ โดยสร้ างอัต ลัก ษณ์ ร่ ว มผ่ า นการชู ป ระเด็ น
“ประชาธิปไตย” โดยการสร้ างแนวร่ วมโดยใช้ องค์กรทางสังคม โดยเฉพาะนักเรี ยนนักศึกษาและสื่อมวลชน
ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ กลุม่ การเมืองมุสลิมเป็ นกลุม่ ขับเคลือ่ นหลัก จึงทําให้ การเมืองหลังการลงจากอํานาจของ Sueharto
เป็ นการต่อรองกันภายในกลุม่ การเมืองมุสลิมเป็ นส่วนใหญ่ และการพัฒนาการเมืองให้ เป็ นแบบประชาธิปไตย
ก็ได้ ชะลอตัวลงเนื่องจากความหลากหลายทางจุดยืนของกลุม่ การเมืองมุสลิมที่มีเป้าหมายที่ต่างกัน โดยทุก ๆ
การเปลี่ ย นถ่ า ยระบบการปกครอง ความวุ่น วายเป็ นสิ่ง ที่ เ ราไม่ ส ามารถจะหลีก เลี่ย งได้ ซึ่ง ความหมาย
ของ “มุสลิมการเมือง” ในบทความนี ้ก็คือ กลุม่ ชาวมุสลิมที่รวมตัวกันในเชิงอัตลักษณ์ทางด้ านการเมืองมากกว่า
ในด้ า นศาสนาความเชื่ อ เป็ นการใช้ ศาสนาเป็ นเครื่ อ งมื อ ของกลุ่ม บุ ค คลหนึ่ ง ๆ เพื่ อ บรรลุเ ป้ าหมาย
ั ้ ม่ ที่ใช้ ความรุนแรง “Islamist Group” 7 และกลุม่ ที่ไม่ใช้ ความรุ นแรง “Islamic Group”
ทางการเมือง 6 ซึง่ มีทงกลุ
โดยในงานวิจยั เล่มนี ้ผู้จดั ทําได้ ให้ ความหมายของ กลุม่ การเมืองมุสลิม (Muslim Politics) เท่ากับกลุม่ Islamic
Group เท่ า นัน้ เนื่ อ งด้ ว ยกลุ่ม ดัง กล่า วจะมี อิ ท ธิ พ ลและบทบาทในการกํ า หนดแนวทิ ศ ทางการเมื อ ง
ภายในประเทศมากกว่า และมีฐานสนับสนุนมากกว่ากลุม่ Islamist Group
5

สถานการณ์ การเมืองภายในอินโดนีเซียช่ วงปลาย Sueharto (1990-1998)
การปกครองของ Sueharto ในระบบ New Order เรี ยกได้ ว่าเป็ นรู ปแบบการปกครองแบบ
Neo-Patrimonial ตามรูปแบบการปกครองแบบชวาเดิม (Patrimonial System) โดยการปกครองแบบดังกล่าว
จะมี เ พี ย งกลุ่ม คนจํ า นวนหนึ่ ง ปกครองกิ จ การทัง้ หมดของประเทศเท่ า นัน้ 8 โดยในช่ ว งของ Sueharto
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World Audit Organization, “Democracy table,” available from http://www.worldaudit.org/democracy.htm
(February 20, 2015).
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Peter Mandaville, Global Political Islam (New York: Routledge, 2007), p. 20-21.
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มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ที่ถูกเรี ยกว่าเป็ น “Neo-” เพราะระบบการปกครองเปลี่ยนไป การเข้ ามาใหม่ของแนวความคิด “ความมัน่ คง
ของประเทศ” “การพัฒนาเศรษฐกิ จ” และ “เสถี ยรภาพทางการเมื อง” ซึ่งวิ กฤตความไม่มั่น คงของระบบ
New Order เกิดมาจากการดําเนินนโยบายจึงนํามาสูค่ วามวุ่นวายต่าง ๆ ในช่วง 1990s ที่ทําให้ Sueharto
ต้ องลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีในวันที่ 21 พฤษภาคม 1998 ซึ่งสี่ปัญหาหลักที่นํามาซึ่งการล่มสลาย
ของระบบ New Order ประกอบไปด้ วย
ปั ญหาทางชาติพันธุ์ ตังแต่
้ ช่วงกลางปี 1990s ความรุนแรงระหว่างเชื ้อชาติก็เพิ่มมากขึ ้นโดยมีสาเหตุ
หลากหลาย ซึง่ ถือว่าเป็ นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอของระบอบได้ เป็ นอย่างดีเพราะว่าตลอดช่วงเวลาในการ
ปกครองในระบอบ New Order ความรุ น แรงดัง กล่า วสามารถถูก ควบคุม จากรั ฐ บาลได้ โดยในที่ นี ้
ปั ญหาทางศาสนา จะตามมาเสมอเมื่อเกิดความขัดแย้ งกันระหว่างชาติพนั ธุ์ อาทิ ความขัดแย้ งใน Sampit
ระหว่างชาว Dayaks และ Madurese ความขัดแย้ งระหว่างชาวจีนและชาวอินโดนีเซีย หรื อ ความขัดแย้ ง
ในเกาะ Maluku เป็ นต้ น โดยการอพยพภายในประเทศภายใต้ การปกครองของ Sueharto เพื่อลดความ
หนาแน่นของประชากรบริ เวณเกาะภายใน (Islands of Java Bali and Madura) ออกไปตังถิ
้ ่นฐานในเกาะ
ด้ านนอก (Islands of Kalimantan and Muluku) และเพื่อที่จะสร้ างความเป็ น Modern Indonesian
้ าให้ ปัญหาทางชาติพนั ธุ์ตึงเครี ยดมากขึ ้น เนื่องจากชาติพนั ธุ์เดิมที่อยู่ใน
ให้ กับบุคคลในพื ้นที่ห่างไกล 9 นันทํ
พื ้นที่มาก่อนเกิดความหวาดกลัวว่าจะถูกผู้อพยพมาใหม่ จะเข้ ามากลืนกินวัฒนธรรมดังเดิ
้ มของตนเอง และ
แย่งทรัพยากรธรรมชาติ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ปั ญหาเรื่ องสิทธิ มนุ ษยชน กลายเป็ นปั ญหาหลักที่ทําให้ เกิ ดการต่อต้ านการดําเนินงานของทหาร
จากกลุม่ คนอินโดนีเซีย 10 เนื่องจากการตื่นตัวในเรื่ องของสิทธิ มนุษยชนในช่วง 1980s ทําให้ ชาวอินโดนีเซีย
ลุกขึ ้นมาต่อต้ านการปกครองแบบเผด็จการเด็ดขาด 11 อาทิ เหตุการณ์ที่ Tanjung Priok ที่มีจํานวนผู้เสียชีวิต
จํานวนถึง 100คน 12 โดยเหตุการณ์ดงั กล่าวถือได้ ว่าเป็ นความรุนแรงที ่รัฐได้เตรี ยมเอาไว้เห็นได้ จากคํากล่าว
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ของ General Benny Moedani ที่บอกว่า “ฉันเป็ นทหาร เมื ่อได้รับคํ าสัง่ ให้ “ยิ ง” ฉันก็ต้องปฏิ บตั ิ ตาม” 13 และ
อีก หนึ่ง เหตุก ารณ์ ที่ ทํ า ให้ น ายทหารชัน้ สูง จํ านวนมากมายต้ อ งถูกดํ า เนิน คดีม ากมาย นัน้ คื อเหตุการณ์ ที่
East Timor เหตุการณ์ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 1991 ที่ชาวติมอร์ จํานวนมากเดินออกมาเรี ยกร้ องเอกราช
อย่างสันติที่โบสถ์ซานตาครูส แต่ทหารอินโดนีเซียกลับใช้ กําลังยิงใส่กลุม่ ผู้ชมุ นุม จนทําให้ มีคนเสียชีวิตอย่างตํ่า
50 คน และเหตุการณ์ ความรุ นแรงดังกล่าวก็ถูกเก็บภาพได้ โดยนักข่าวต่างชาติ และถูกเผยแผ่ในเวลาต่อมา
จนทําให้ รัฐบาลอินโดนีเซียถูกประณามจากสหประชาชาติในเรื่ องสิทธิมนุษยชนอย่างกว้ างขว้ าง 14
วิกฤตเศรษฐกิจ คือสิง่ สุดท้ ายที่เป็ นตัวแปรสําคัญทําให้ ประเทศอินโดนีเซียต้ องปฏิรูป และ KKK หรื อ
ทุจริ ต สมรู้ ร่ วมคิด และ เล่นพวกพ้ อง ของ Sueharto ทําให้ เกิดการต่อต้ านจากคนภาคส่วนมากขึ ้น เมื่อเกิด
วิกฤตการณ์ ปัญหาเศรษฐกิจในเอเชียหรื อ Tom Yum Kung Crisis อินโดนีเซีย ก็เป็ นหนึ่งประเทศที่ได้ รับ
ผลกระทบอย่างมากจากวิกฤตการณ์นี ้ ค่าเงิน “รูเปี ย” ตกลงเรื่ อยๆ ธนาคาร 16แห่งต้ องปิ ดตัวลง รัฐบาลสหรัฐฯ
ภายใต้ IMF ได้ อนุมัติเงิ นจํ านวน 3 ร้ อยล้ า นดอลลาร์ สหรั ฐในการประคับประคองเศรษฐกิ จในประเทศ
อินโดนีเซีย 15 เพราะอินโดนีเซียถือว่าเป็ นพันธมิตรสําคัญในการส่งออกของอเมริ กาและการรักษาสันติภาพ
ภายในภูมิภาค โดยรัฐบาลอินโดนีเซียต้ องยอมปฏิรูปตามแบบของ IMF คือต้ องยกเลิกการค้ าผูกขาด และ
ลดการคอรัปชัน่ เงินจํานวนมากที่รัฐบาลอินโดนีเซียนํามาใช้ กลับไม่ได้ แก้ ปัญหาเศรษฐกิจได้ เลย จนกระทัง่
ต้ นปี 1998 อัตราเงินเฟ้ อในประเทศเพิ่มขึ ้น 22% โดยสุทธิ และถือว่าเป็ นการดิ่งลงเหวทางเศรษฐกิจที่แย่ที่สดุ
ในโลกตัง้ แต่ทศวรรษ 1930 16 และการดําเนินนโยบายที่ผิดพลาด จึงส่งผลให้ เกิ ด ปั ญหาทางการเมือง
มีผ้ ูคนออกมาประท้ วงมากมายจากความสนับ สนุนจากกลุ่ม GOLKAR และ พรรค Partai Demokrasi
Indonesia: PDI ที่มีนาง Megawatri เป็ นผู้นํา นอกจากนันยั
้ งมีกลุม่ การเมืองมุสลิมที่นําโดย Amein Rais
กลุม่ KAMMI (Action Committee of Indonesian Muslim Student) ออกมาประท้ วงและกระตุ้นประชาชน
ทัว่ ไปของอินโดนีเซียให้ ลกุ ขึ ้นมาเรี ยกร้ องประชาธิปไตย 17 โดยกลุม่ เคลือ่ นไหวเรี ยกร้ องประชาธิปไตยจะมาจาก
เมื อ งต่า ง ๆ บนเกาะชวาและสุม าตราเป็ นหลัก โดยเฉพาะในพื น้ ที่ ที่ มี ค วามเจริ ญ ทางด้ า นอุต สาหกรรม
เช่ น ใน Yogyakarta และ Surakarta เป็ นต้ น 18 จนเกิ ด การปะทะกั น ระหว่ า งทหารและนัก ศึ ก ษา
12

13

14

16

1 7

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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ในวันที่ 12 พฤษภาคม 1998 จนมีนกั ศึกษาถูกยิงตาย 4 คนในการประท้ วงครัง้ นันในมหาวิ
้
ทยาลัย Jakarta’s
prestigious Trisakti University 19 และสถานการณ์ดจู ะยํ่าแย่ลงเรื่ อยจน Sueharto ต้ องยอมลงจากตําแหน่ง
จนกระทังวั
้ นที่ 21 พฤษภาคม 1998 และได้ มอบให้ B.J. Harbibie รองประธานาธิบดีขึ ้นดํารงตําแหน่งแทน 20
19

การเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองมุสลิมในการโค่ นล้ มรัฐบาล Sueharto และการเรี ยกร้ อง
ประชาธิปไตย

โดยในช่วง 1990s ที่ Sueharto หันมาพึ่ง “กลุม่ การเมืองมุสลิม” มากขึ ้นก็เป็ นเหมือนการเพิ่มอํานาจ
และประสิทธิภาพกับกลุม่ ดังกล่าว การจัดตัง้ Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI: 1990) ขึ ้น
ของรัฐบาล Sueharto ก็ได้ ทําให้ พื ้นที่การต่อรองของกลุม่ มุสลิม 2 องค์กรหลักในการต่อรองกับทางภาครัฐ 21
โดยองค์กร Majeris Ulama Indonesia (MUI:1974) ถูกจัดขึ ้นก่อนหน้ าเพื่อดูแลในเรื่ องของศาสนาอิสลาม
โดยเฉพาะ ดัง นัน้ การเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมือ งมุส ลิมจะเข้ มแข็ง หรื อ อ่อ นแอก็ ขึน้ อยู่กับความร่ ว มมื อ
ของทัง้ 2 องค์กรนี ้ นอกจากนันในช่
้ วงหลังการลงจากตําแหน่งของ Sueharto ก็เกิดพรรคการเมืองมากมาย
ที่อ้างอิงกับกลุ่มการเมืองมุสลิมทัง้ 2 กลุ่มนี ้เพื่อเรี ยกคะแนนเสียง เราจึงกล่าวได้ ว่า “กลุ่มการเมืองมุสลิม”
ในอินโดนีเซียมีรากฐานมาจากกลุม่ Muhammadiyah และ Nahdlatil Ulama (NU) 22
Muhammadiyah เน้ นการสอนศาสนาอิสลามที่เหมาะสมกับภาวะสมัยใหม่ ไม่เ ชื่ อหรื อนับถื อ
ความเชื่อดังเดิมของชาวพื ้นบ้ าน เน้ นการสอนและปฏิบตั ิตามหลักศาสนาโดยตรงไม่มีการเอาความเชื่อดังเดิ
้ ม
เข้ ามาผูกโยงจึงทําให้ ไม่ค่อยได้ รับความนิยมมากนักในช่วงแรก ๆ ในการก่อตัง้ แต่ทางองค์กรก็ได้ มีการก่อตัง้
กลุ่ม และองค์ ก รทางสัง คมควบคู่ไ ปด้ ว ยการดํ า เนิ น การขององค์ ก รจะเป็ นลัก ษณะแบบ NGOs ที่ ค อย
ให้ การสนับสนุนและเพิ่มอํานาจในการต่อรองให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป
Nahdlatul Ulama พวกอิสลามจารี ตนิยม แต่ NU ก็ สามารถเข้ าได้ เป็ นอย่างดีกับอัตลักษณ์
ของประเทศที่มีความทันสมัยอย่าง Pancasila 23 โดยสมาชิก NU จะมีขนาดใหญ่กว่าด้ วยจํานวนผู้ที่เชื่อถือ
ที่มากกว่า เพราะว่าความเชื่อและวัฒนธรรมเดิมของพวกเขาได้ ถกู เปลี่ยนไปมากกว่าอดีตโครงสร้ างของ NU
จะแบ่งสมาชิกออกเป็ น 2 ส่วนคือ กลุม่ ผู้ร้ ูทางศาสนา และ กลุม่ สมาชิกทัว่ ไป
20

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) มีหน้ าที่แค่ในส่วนของศาสนาเท่านัน้ ไม่มีสิทธิก้าวก่ายในหน้ าที่
อื่น ๆ ของรัฐ ถ้ าหากรัฐจะมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเกี่ยวมุสลิมหรื อศาสนาอิสลามจะต้ องถามกลุ่ม MUI
ก่ อ นเพื่ อ ให้ ท างกลุ่ม มี Fatwa หรื อ ฉัน ทามติ รั ฐ จึ ง จะกระทํ า เรื่ อ งต่ า ง ๆ เหล่า นัน้ ได้ 24 แต่ต่อ มา MUI
ก็ได้ กลายเป็ นพื ้นที่ที่กลุม่ มุสลิมเคร่ งครัดเข้ ามาควบคุมและทําให้ เกิดความรุ นแรงในระดับประชาชนด้ วยกัน
ผ่านเรื่ องศาสนาและชาติพนั ธุ์ 25
Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) การเกิดขึ ้นของกลุ่ม Ikatan Cendekiawan
Muslim se-Indonesia (ICMI) มาด้ วยปั จจัยหลาย ๆ อย่าง ประกอบไปด้ วย การฟื ้นฟูศาสนาอิสลาม
การเติบโตทางด้ านการศึกษา และการเกิดขึ ้นของคนชนชันกลาง
้
และการพยายามการเผชิญหน้ าของรัฐบาล
กับกลุ่มมุสลิม 26 โดยเป้าหมายของ ICMI คื อ “ICMI ไม่ ใ ช่ องค์ ก รทางการเมื อง เป้ าหมายขององค์ ก ร
เป็ นเพียงแค่การต้องการพัฒนาคุณภาพชี วิตของประชาชนอิ นโดนีเซี ยโดยเฉพาะชาวมุสลิ ม” 27 ประกอบไปด้ วย
กลุ่มบุคคล 3 ประเภท ข้ าราชการ (Government Bureaucrats) หรื อคนทํางานในระบบ New Order
กลุ่มมุสลิมหัวก้ าวหน้ า (Modernists) และ กลุ่มมุสลิมหัวก้ าวหน้ าใหม่ (Neo-modernists)
แผนผังความเชื่อมโยงของกลุ่มการเมืองมุสลิม
2 3

24

2 5

26
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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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การสร้ างอั ต ลั ก ษณ์ ร่ วมของกลุ่ ม การเมื อ งมุ ส ลิ ม และกลุ่ ม การเมื อ งอื่ น เพื่ อ โค่ น ล้ ม
Sueharto

ภายในองค์กร ICMI เปิ ดช่องทางให้ ปัญญาชนชาวมุสลิมได้ มสี ว่ นร่วมในองค์กรนอกเหนือจากแค่กลุม่
Muhamdadiyah และ Nahdatul Ulama โดยเป้าหมายในการสร้ างความเป็ นหนึง่ เดียวของชาวมุสลิมในองค์กร
คือ “ทําให้ อิสลามเป็ นหนึ่ง เพื่อฉันทามติในศาสนาอิสลาม” 28 และด้ วยการทํางานที่ผิดพลาดของ Sueharto
ในช่วงท้ าย จึงทําให้ เกิดการสร้ างอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มการเมืองมุสลิมที่มีความหลากหลายในตัวบุคคลทัง้
สาย Islamic Thought, Radical Islamic Thought และ secular Politics thought เพื่อช่วงชิงอํานาจส่วนกลาง
ในการควบคุม 29
และเมื่อการปกครองภายใต้ Sueharto มาถึงจุดที่ตกตํ่ามากที่สดุ ในปี 1997-98 หลังจากที่เกิดปั ญหา
การทุจริ ตการเลือกตังและความล้
้
มเหลวทางเศรษฐกิจ ความแตกแยกใน ICMI หมดลง โดยกลุม่ Modernist
และ Traditionalist ที่เคยมีปัญหากันระหว่างการเลือกตังประธานาธิ
้
บดีในเดือน August 1997 หมดลง 30 และ
ยังผลทําให้ เกิดการรวมกลุ่มทางความคิด “Anti-Sueharto Coalition” ที่ดําเนินบทบาทหลักในการผลักดัน
Sueharto ออกจากตําแหน่งประกอบไปด้ วย Amien Rais (Muhamdadiyah), ICMI, Nahlatul Ulama และ
Megawati’s Supporter
การรวมตัวของกลุ่ม Anti-Sueharto Coalition
28

29

28

Douglas E. Ramage, Politics in Indonesia: Democracy, Islam and the ideology of tolerance
(Bedfordshire: LSL Press Ltd, 1997), p. 92.
29
30

วิทยา สุจริตธนารักษ์ , การเมืองอินโดนีเซีย (Global Competence Project, 2542) หน้ า 10.

Geoff Forrester (ed.), Post-Soeharto Indonesia: Renewal or Chaos? (Singapore: Institute of Southeast
Asia studies, 1999), p. 67.
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แต่อย่างไรก็ตามการรวมตัวกันของกลุม่ คนในครัง้ นี ้ เกิดจากความต้ องการที่จะมีชีวิตที่ดีขึ ้น ต้ องการ
ที่จะขับไล่ Sueharto และพวกพ้ องออกไป แต่ไม่มีการวางแผนการการปฏิรูปประเทศที่เป็ นระบบ 31 นอกจากนัน้
การรวมตัวในครั ง้ นี ้มาจากกลุ่มที่ได้ ชื่อว่าเป็ น “กลุ่มดี” ทางภาคประชาสังคมและกลุ่ม Extreme Islamic
Organisation, Militias และ Preman (อันธพาล) ที่เรารู้จกั กันดีวา่ ไม่ใช่กลุม่ ที่ดีมากนัก 32
30

31

ประชาธิปไตยในช่ วงยุคหลังรั ฐบาล Sueharto
การลงจากอํานาจของ Sueharto เป็ นเหมือนการนํารั ฐธรรมนูญในปี 1945 กลับมาใช้ อีกครั ง้
อย่า งมี ป ระสิท ธิ ภาพมากกว่า ในอดี ต ซึ่งทํ า ให้ เ กิ ดการพยายามเริ่ ม ต้ นเปลี่ย นแปลงโครงสร้ างของระบบ
ให้ เป็ นไปตามกฎหมายรวมถึ ง การให้ ความสํา คัญในเรื่ อ งของสิทธิ ม นุษ ยชนมากขึน้ จัดให้ มี การเลือกตัง้
ในวันที่ 7 มิถนุ ายน 1999 มีการขับเคลื่อนปลดปล่อยชาวติมอร์ ตะวันออก และมีการลดบทบาทของทหาร
ในตําแหน่งทางการเมืองและเปิ ดโอกาสให้ เกิ ดพรรคการเมืองต่าง ๆ ได้ อย่างไม่จํากัดโดยในการเลือกตัง้
ปี ดังกล่าวมีพรรคการเมืองทังหมด
้
145 พรรคแต่มีเพียงแค่ 48 พรรคเท่านันที
้ ่มีคุณสมบัติพอกับการได้ รับ
33
คัดเลือกให้ เป็ นพรรคที่สามารถเข้ าช่วงชิงตําแหน่งได้
32

ประชาธิ ปไตยภายหลังการลงตําแหน่งของ Sueharto มีแนวโน้ มไปในทางที่ดีขึน้ กลุ่มอํานาจเก่า
โดยเฉพาะทหารถูกผลักออกจากระบบทางการเมืองมากขึ ้น โครงสร้ างและบทบาทตามรัฐธรรมนูญถูกปรับให้
ตรงตามหลักมากขึ ้น โดยมีการปรับปรุ งรัฐธรรมเป็ นครัง้ แรกหลังจากถูกเขียนขึ ้นหลัง 1945 เพื่อให้ ครอบคลุม
และลดการใช้ อํานาจโดยไม่ชอบของรัฐมากขึน้ และ เพิ่มความใส่ใจในเรื่ องของสิทธิ มนุษยชนเพิ่มมากขึน้
แต่แน่นอนว่าภายใต้ การเปลี่ย นถ่ายจากระบบเดิมมาสู่ระบบประชาธิ ปไตยถื อว่าเป็ นเรื่ อ งที่อ่อนไหวมาก
จนทําให้ ช่วงเวลาดังกล่าวเกิ ดการปะทุของความรุ นแรงมากมาย อันเนื่องมาจากการต้ องการเป็ นเอกราช
ของกลุ่ม ชนพื น้ เมื อ ง ปั ญ หาทางด้ า นเศรษฐกิ จ ที่ ยัง ไม่ ไ ด้ รั บ การแก้ ไข ปั ญ หาทางด้ า นศาสนาที่ ยัง คง
ถูกเติ มเชื อ้ เพลิงให้ ร้อนระอุอยู่เ สมอเพื่อ ผลประโยชน์ ข องกลุ่มอํา นาจต่าง ๆ และกลุ่มมุสลิม การเมือ งเอง
ในการต่อรองอํานาจ 34
33

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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ความขั ด แย้ ง ของกลุ่ มการเมื อ งมุ ส ลิ ม กั บ ผลกระทบต่ อ การพั ฒ นาการเมื อ งแบบ
ประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย
หลังจากที่การเมืองมุสลิมเข้ ามาแทนที่การปกครองแบบเก่า ก็ได้ เกิดความขัดแย้ งกันระหว่างกลุม่ มุสลิม
การเมืองเนื่องจากความคิดที่ไม่ตรงกันในการวางตําแหน่งของ “ศาสนาอิสลาม” ในอินโดนีเซีย โดยเราสามารถ
แบ่งกลุม่ การเมืองมุสลิมออกเป็ น 2 แบบหลัก ๆ คือ

1) กลุ่มการเมืองมุสลิมที่สนับสนุ นให้ เป็ น “รัฐอิสลาม” และใช้ กฎหมาย Sharia อาทิ DDII
(Indonesian Council of Islamic Propagation), Indonesian Committee for Solidarily of the
Islamic World (KISDI) และกลุม่ Dewan Dakwah Islamiyah (DDI)

2) กลุ่มการเมืองที่ต้องการจะแชร์ อํานาจกับกลุ่มที่ไม่ ใช้ มุสลิมขณะที่ยังคงรักษาความเป็ น

มุสลิมในสังคม อาทิเช่น Partai Persatuan Pembangunan: PPP, พรรค Partai Amanat
Nasional: PAN และ Partai Kebangkitan Bangsa: PKB
โดยแนวความคิดของผู้นําอาจจะไม่ตรงตามแนวทางกลุ่มทังหมดก็
้
เป็ นไปได้ อาทิ ผู้นําพรรค PPP
ที่แท้ จริ งแล้ วยังคงต้ องการให้ รัฐเป็ น “รัฐอิสลาม” ที่ประชากรมุสลิมมีสิทธิ เหนือกว่า 35 และการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ วของกลุ่ม Hard-line Islamist ในช่วงปลายการปกครองของ Sueharto ที่ส่งผลทําให้ ความขัดแย้ ง
ระหว่างกลุม่ การเมืองมุสลิมส่งผลกระทบต่อคนภายนอก 36 แต่อย่างไรก็ตาม Nurcholish Madjid พยายามที่จะ
บอกว่า “Islam” กับ “Democracy” เป็ นสิ่งที่คล้ ายคลึงกัน เพราะเน้ นถึง ความเสมอภาค สิทธิทางการเมือง
และอื่นๆ 37
34

35

36

ความขัดแย้ งระหว่ างกลุ่มการเมืองมุสลิมที่สนับสนุนและต่ อต้ าน B.J. Habibie
การก้ าวขึ ้นมาบนอํานาจของ Habibie ปฏิเสธไม่ได้ ว่าเขาได้ รับการสนับสนุนจากอดีตประธานาธิบดี
อย่างเต็ มที่ ดัง นัน้ กลุ่ม การเมือ งมุส ลิม ที่เ คยสนับ สนุน Sueharto จึง แปรเปลี่ย นมาเป็ นผู้ส นับ สนุนหลัก
ของ Habibie
Habibie ดูพยายามจะสร้ างความนิยมในกลุ่ม Modernist Islam เป็ นพิเศษ ซึ่งดูได้ จากการที่เขา
ให้ เกี ยรติ เจ้ าหน้ าที่ขององค์ กร Muhammadiyah “Malik Fajar” เข้ ารั บตําแหน่งรั ฐมนตรี ศาสนา 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 มานัง่ เป็ นคณะที่ปรึ กษาที่เรี ยกว่า “Group of Six” 38 แต่นนดู
ั ้ จะไม่สามารถทําให้ เขาได้ ใจ
กลุม่ Modernist Islam โดยเฉพาะ Muhammadiyah เท่าที่ควรนัก
แบ่งกลุม่ ที่ต่อต้ าน Habibie ออกได้ เป็ น 3 กลุม่ หลักคือ Megawati’s Supporter Groups, NU และ
Muhammadiyah นอกจากนันยั
้ งมีกลุม่ สมาชิก GOLKAR และ ทหาร บางส่วนที่ไม่เห็นด้ วยกับตัว Habibie เอง
โดยความไม่พอใจหลักคือ การที่ไม่เชื่อว่า Harbibie จะเป็ นอิสรภาพจาก Sueharto จริ ง และการไม่เห็นด้ วย
ที่ Habibie ปล่อยให้ กลุม่ การเมืองมุสลิมกลุม่ สุดขัวมาอยู
้
่ใกล้ ชิดและร่ วมดําเนินนโยบาย ดังนันกลุ
้ ม่ ที่ต่อต้ าน
B.J. Habibie จึงใช้ หนทางทางกฎหมายและการเลือกตังในการกํ
้
าจัดเขาออกจากตําแหน่ง โดยการปฏิเสธ
ที่จะเสนอชื่อของเขาเข้ ารับคัดเลือกเป็ นประธานาธิบดีทงที
ั ้ ่พรรค GOLKAR ที่เขาสังกัดได้ รับการเลือกตังเข้
้ ามา
เป็ นลําดับที่ 2 เนื่องจากการเลือกประธานาธิบดีในเวลาดังกล่าวยังเป็ นสิทธิของ MPR และกลุม่ เสียงส่วนใหญ่
ที่เข้ าไปนัง่ ใน MPR ตอนนันคื
้ อกลุม่ “Poros Tengah” (Central Axis) นําโดย Amien Rais 39

ความขัดแย้ งระหว่ างกลุ่มการเมืองมุสลิมที่สนับสนุนและต่ อต้ าน Abdurrahman Wahid
Abdurrahman Wahid ก้ าวขึ ้นมาเป็ นประธานาธิ บดีด้วยความช่วยเหลือของกลุม่ การเมืองมุสลิม
ต่าง ๆ โดยเฉพาะ Amien Rais ที่ดํารงตําแหน่งในสภาสูงสุดหรื อ MPR โดยในการเลือกตังประธานาธิ
้
บดี
40
ในครัง้ นันมี
้ คําพูดติดตลกว่า “เลือกคนที่แย่น้อยที่สดุ ” เนื่องจาก MUI (Majelis Ulama Indonesia) ได้ ออกมา
ประกาศกล่า วว่า “ชาวมุส ลิม ควรจะเลื อ กพรรคการเมื อ งอิ ส ลาม ประธานาธิ บ ดี แ ละรองประธานาธิ บ ดี
ต้ องเป็ นมุสลิม และผู้นําประเทศต้ องเป็ น “ผู้ชาย” เท่านัน้ 41 การก้ าวขึ ้นมาของ Wahid สร้ างความไม่พอใจ
ให้ กบั กลุม่ ที่สนับสนุนนาง Megawati เป็ นอย่างมากจนทําให้ เกิดความวุน่ วายและการระเบิดในพื ้นที่ตา่ ง ๆ ของ
ประเทศ นอกจากนันยั
้ งเกิดความวุ่นวายภายนอกเกาะชวาที่เกิดจาการสร้ างความวุ่นวายของกลุ่มสนับสนุน
Habibie เพื่อที่จะสร้ างความชอบธรรมในการขับไล่ Wahid ออกจากตําแหน่ง
39

40

ในขณะที่ Wahid กําลังจะขับเคลื่อนประชาธิปไตย ลดอํานาจทหาร และกลุ่ม Hard-line Muslim
รวมทังสร้
้ างสังคมแบบ Secular State เขาก็ต้องเจอกับแรงต่อต้ านขนาดใหญ่จากคนในคณะรัฐบาลของเขาเอง
รวมถึ ง ความวุ่น วายที่ ถูก ยกระดับ จากความไม่ พ อใจของกลุ่ม การเมื อ งมุส ลิ ม ที่ ต้ อ งการให้ ป ระเทศเป็ น
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.

40

Ibid, 296.

41

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

295.
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มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Islamic State ผ่านการใช้ กองกําลังมุสลิมต่าง ๆ และใน GOLKAR เองก็มีการวางแผนอย่างชัดเจนที่จะกําจัด
Wahid และรัฐบาลของเขาออกไปให้ พ้น 42 และสําหรับตัวของ Wahid เอง เขาก็ประสบปั ญหาทางร่ างกาย
อยูไ่ ม่น้อย ตาของเขาข้ างขวากําลังจะบอดสนิทรวมถึงโรครุมเร้ าอื่น ๆ อีกมากมายส่งผลให้ เกิดความไม่มนั่ ใจว่า
เขาจะสามารถดํารงตําแหน่งได้ หรื อไม่ นอกจากนันคณะรั
้
ฐบาลของเขาเกิดจากการรวมตัวกันของกลุม่ ต่าง ๆ
มากมาย จึงทําให้ การดําเนินนโยบายของเขาไม่มีความต่อเนื่องและดําเนินการไปได้ ช้าและการดําเนินนโยบาย
การค้ ากับ “อิสราเอล” ก็กลายเป็ นเชือกฟางสุดท้ ายที่ชาวมุสลิมคนอื่น ๆ จะยอมรับได้ เนื่องจากในช่วงเวลา
ดังกล่าวเกิดความวุ่นวายทางโลกตะวันออกกลางในพื ้นที่ระหว่าง “ปาเลสไตน์” กับ “อิสราเอล” ที่ข้อตกลง
้
Wahid ถูกจับได้ ว่าแอบรับเงินจาก
สัญญา Oslo Peace ถูกละเมิดโดยรัฐบาลอิสราเอล 43 นอกจากนันทาง
รัฐบาล Brunei เป็ นจํานวนเงิน 2 ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ และเงินจํานวน 3.5 ดอลลาร์ สหรัฐหายไปจากคลังเพื่อ
อาหารและการขนส่ง ส่งผลให้ ความวุ่นวายในสถานที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ ้น จน Wahid ตัดสินใจที่จะประกาศ
ภาวะฉุก เฉิ น ในประเทศเมื่ อ วัน ที่ 23 กรกฎาคม 2001 และยัง ผลมาให้ เ กิ ด การขับออกจากตํ า แหน่ง
โดย MPR จากข้ อหาทุจริ ตยักยอกทรัพย์
41

42

ความขัดแย้ งระหว่ างกลุ่มการเมืองมุสลิมในช่ วงหลังเหตุการณ์ 9/11
การก้ าวขึ ้นมาเป็ นประธานาธิบดีของนาง Megawati ก็ทําให้ เกิดความไม่พอใจในบรรดาแกนนํากลุม่
การเมืองมุสลิมต่าง ๆ โดยเฉพาะ นาย Hamzah Haz หัวหน้ าพรรค PPP และนาย Din Syamsuddin
โฆษกของ MUI และมุสลิมสายอนุรักษ์ นิยมคนต่าง ๆ แต่เธอก็สามารถรับมือได้ เป็ นอย่างดี ด้ วยการเรี ยนรู้ จาก
ความผิดพลาดของ Wahid เธอเลือกที่ตงชื
ั ้ ่อรัฐบาลของเธอตามแบบพ่อ (Suekarno) ว่า “Mutual Assistance
Cabinet” เพื่อที่รักษาความสมดุลทางการเมืองระหว่างกลุม่ การเมืองมุสลิมที่มีอํานาจกับกลุม่ ผู้สนับสนุนเธอ
เธอหลีกเลี่ยงที่จะให้ สมั ภาษณ์ สื่อนานๆ และปฏิเสธที่จะปฏิรูปประเทศตามแบบ Wahid แต่เธอได้ ชูเรื่ อง
“Political Stability” ขึ ้นมาแทนและทุกอย่างดูวา่ จะดีขึ ้น กลุม่ มุสลิมการเมืองดูจะสงบลง กลุม่ สายอนุรักษ์ นิยม
ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุม่ Hard-line Muslim ได้ มีการลดบทบาทและความสําคัญลง สถานการณ์ แตกแยก
ระหว่างชาติพนั ธ์ และศาสนาลดลง แต่แล้ วเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2001 เกิดเหตุการณ์ เครื่ องบินพุ่งชนตึก
World Trade ที่ New York, USA. เป็ นจุดพลิกผันทําให้ กลุม่ การเมืองมุสลิมหัวรุ นแรงได้ รับความชอบธรรม
เพิ่มมากขึ ้น

42

(2002): 760.
43

Robert W. Hefner, “Global Violence and Indonesian Muslim Politics,” American Anthropologist, 104, 3
Ibid, 755.
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ในช่ ว งเวลาดัง กล่ า วกลุ่ม การเมื อ งมุ ส ลิ ม ที่ ต้ องการทํ า ให้ ประเทศเป็ น “รั ฐ มุส ลิ ม ” ก็ ไ ด้ สร้ าง
ความชอบธรรมในการคัดค้ านและขจัดความเป็ นตะวันออก ออกไปจากสังคมและคงไว้ ซึ่งความเป็ นมุสลิม
นาย Hamzah Haz กล่าวว่า “มุสลิมกําลังเป็ นแพะรับบาปของอเมริ กา” และมีการเรี ยกร้ องให้ มสุ ลิมทัว่ โลก
ลุก ขึ น้ มาเพื่ อ ต่ อ สู้ กั บ อเมริ ก า โดยการเรี ย กร้ องดั ง กล่ า วเป็ นข้ อตกลงฉั น ทามติ จ าก MUI โดยมี
นาย Din Syamsuddin เป็ นคนกล่าวแถลง 44 แต่กลุม่ ICMI และ Modernist Islam ต่างก็ออกมาแสดงความ
คิดเห็นที่ไม่เห็นด้ วยกับการประกาศของ MUI ในครัง้ นี ้ เพราะเนื่องจากว่าเหมือนเป็ นการบังคับให้ มสุ ลิมทุกคน
45
และสําหรับนาง Megawati
ในประเทศต้ องเข้ าร่วมทําสงครามศาสนากับชนชาวอเมริ กาและตะวันตกทังหมด
้
ก็ได้ แสดงตัวเข้ าข้ างสหรั ฐฯอย่างเต็มที่ในการจัดการกับกลุ่มก่อการร้ าย โดยหลังจากเกิ ดเหตุการณ์ ไม่เกิ น
1 เดือนนาง Megawati ได้ บินไปเจอกับประธานาธิ บดีสหรัฐฯ นาย George W. Bush และมีการเจรจา
เป็ นการส่วนตัวก่อนที่นางจะออกมาพร้ อมความมุ่งมั่นที่จะกวาดล้ างกลุ่มก่อการร้ าย เธอจึง ต้ องเผชิ ญกับ
การต่อต้ านอย่างรุนแรง เกิดการเดินประท้ วงของประชาชนมากมาย
แต่เมื่อเกิ ดเหตุการณ์ ระเบิดที่เกาะบาหลีในช่วงเดือน ตุล าคม 2002 ก็ เ ป็ นจุด Turning Point
สําคัญที่ทําให้ ทุกคนในประเทศตื่ นตัวในเรื่ องของการก่อการร้ ายมากขึน้ และทําให้ กลุ่มการเมืองมุสลิม ที่
ต้ อ งการใช้ ค วามรุ น แรงในการต่อ รองหมดอํ า นาจลงองค์ ก รมุส ลิม หลัก อย่า ง Nahdatul Ulama และ
Muhammadiyah ก็ ออกมาแสดงจุดยืนที่ชัดเจนขึ ้นในเรื่ องการต่อต้ านการ ก่อการร้ าย และกดดันให้ MUI
มีมติออกมาว่า “การก่อการร้ ายและการระเบิดพลีชีพคือสิง่ ต้ องห้ ามตามศาสนา” 46 กล่าวเป็ นนัยคือ การกระทํา
ของกลุ่ม Hard-line Islam เป็ นสิ่งที่ ศาสนาไม่ยอมรั บ หลัง จากนัน้ ทางรั ฐบาลก็ ได้ มีการออกกฎหมาย
ในการต่อต้ านการก่อการร้ ายออกมาทังหมด
้
4 ฉบับ ประกอบไปด้ วย No.1/2002 (การทําสงครามต่อต้ านกลุม่
ก่อการร้ ายและอาชญากรรม), No. 4/2002 (รัฐมนตรี การเมืองและความมัน่ คงต้ องทําการติดตามกลุ่ม
ก่อการร้ ายเป็ นพิเศษ) และNo.15-16/2003 (ว่าด้ วยการต่อต้ านการก่อการร้ ายอย่างเต็มรู ปแบบ) และเมื่อ
Ba’asysir ผู้นําทางจิตวิญญาณของกลุม่ มุสลิมสุดโต่งถูกกองตํารวจเฉพาะกิจจับกุมได้ ก็ถือเป็ นจุดจบของกลุม่
Hard-line Islam ทังหมดในอิ
้
นโดนีเซีย ซึ่งภายหลังอาจจะมีการวางระเบิดตามที่ต่าง ๆ บ้ าง แต่แกนนําของ
กลุม่ และผู้สนับสนุนหลักอย่างกลุม่ การเมืองมุสลิมสายอนุรักษ์ นิยมก็ถอนตัวออกมา
43

44

45

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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อิทธิพลของกลุ่มการเมื องมุสลิมต่ อการเปลี่ยนแปลงการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
ผลกระทบ
รู ปแบบการเลือกตังแบบใหม่
้
นีไ้ ด้ รับการพัฒนามาตังแต่
้ รัฐบาลของ Wahid จนสามารถประกาศ
ให้ มีการใช้ ได้ ในช่วงสมัยของนาง Megawati โดยมีการปรับให้ สภาล่าง (PDR) มีสมาชิกเพิ่มขึ ้นเป็ น 550 คน
จากทุกส่วนของประเทศ และกํ าหนดให้ ประชาชนเลือกประธานาธิ บดีเอง พร้ อมกับในการเสนอตัวเข้ าชิ ง
้ ่อให้ เห็นว่า เกิดความต้ องการให้
ตําแหน่งประธานาธิบดี จําต้ องเสนอชื่อของรองประธานาธิบดีด้วย 47 ซึ่งนันสื
ประชาชนได้ เลือกตัวแทนด้ วยตัวเองจริ ง ๆ และลดการแย่งชิงตําแหน่งประธานาธิบดีผ่านตัวสภาสูง (MPR)
ซึง่ เคยถูกใช้ เป็ นพื ้นที่ช่วงชิงอํานาจของกลุม่ การเมืองต่างๆ ในอดีต
46

สําหรับองค์กรมุสลิมขนาดใหญ่ทงั ้ 2 องค์กรต่างก็มีจุดยืนในเรื่ องของ Civil Society และการยอมรับ
ความแตกต่างที่คล้ ายคลึงกัน NU เป็ นองค์กรมุสลิมที่สามารถปรับตัวและเข้ าได้ ดีกบั ระบบของ Secular State
เน้ นการพัฒนาทางสังคม และเน้ นความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการขององค์กรที่ประกาศไว้ ในปี 1984 48
และองค์กรอย่าง Muhammadiyah ที่เป็ นองค์กรภาคสังคมองค์กรแรกในประเทศอินโดนีเซียที่คอยขับเคลื่อน
เรื่ องสังคมและความเสมอภาค รวมถึงการปฏิ รูปในสังคมอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป้าหมายหลักขององค์ กรคื อ
การพัฒนาสังคมให้ ดีขึ ้น ผ่านแนวความคิดแบบสมัยที่เปิ ดกว้ างและปรับเปลี่ยนแนวความคิดจากโลกตะวันตก
โดยทางองค์ กรเชื่ อว่า “ศาสนาอิสลามเป็ นเสมือนแรงบันดาลใจทางวัฒนธรรมที่จะนําไปสู่การปฏิรูปสังคม
ให้ ดีขึ ้น” 49
48

โดยสาเหตุหลักที่ประชาธิ ปไตยสามารถเบ่งบานได้ ในประเทศอินโดนีเซีย เกิ ดจากการไร้ ซึ่งองค์ กร
ศาสนาหลักที่ปกครองมุสลิมทังหมด
้
นันจึ
้ งทําให้ เกิดการแตกแยกทางความคิดมากมาย 50 และทางออกที่ดีที่สดุ
สําหรับความแตกต่างหลากหลายคือการยอมรับในความแตกต่างกัน หาวิธีการบูรณาการสังคมเข้ าหากัน และ
การไร้ ซงึ่ องค์กรใหญ่ที่ปกครองมุสลิมทังประเทศจึ
้
งทําให้ การแย่งชิงพื ้นที่ทางการเมืองของกลุม่ มุสลิมการเมืองมี
น้ อยลง และสามารถหาทางออกและจัดการปั ญหาความขัดแย้ งต่าง ๆ ได้ เร็ วมากขึ ้น และสามารถที่จะผลักดัน
ประเทศให้ กลายเป็ นประเทศที่มีความก้ าวหน้ าทางประชาธิปไตยที่มากที่สดุ ในบรรดาโลกมุสลิมและในเอเชีย
49

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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ตะวันออกเฉียงใต้ 51 ด้ วยความแตกต่างที่มากเกินไปจึงทําให้ การเดินสายกลาง คือ เป็ นรัฐประชาธิปไตย โดยมี
รู ปแบบทางสังคมแบบชาวอินโดนีเซีย ได้ กลายเป็ นทางออกที่ลงตัวที่สดุ ของกลุม่ การเมืองมุสลิมกลุ่มต่าง ๆ
และเมื่อนาย Susilo Bambang Yudhoyono ได้ รับการเลือกตังจากประชาชนโดยตรงหลั
้
งจากมีการปรับแก้ การ
เลือกตังใหม่
้ ในปี 2004 เขาก็สามารถที่จะรวบรวมกลุม่ การเมืองมุสลิมทุกกลุม่ เข้ าร่วมกันได้ เนื่องจากเขาได้ รับ
การยอมรับในฐานะของ “อดีตนายทหารสายนกพิราบที่เรี ยกร้ องประชาธิ ปไตย และความถูกต้ องตามสิทธิ
มนุษยชน” และเขาเองก็มีสายสัมพันธ์ ที่ใกล้ ชิดกับกลุ่มการเมืองมุสลิมทังสายจารี
้
ต สายสมัยใหม่ และสาย
เสรี ภาพ
50

แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามกลุ่ ม มุ ส ลิ ม การเมื อ งยั ง ถื อ ว่ า มี อิ ท ธิ พ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ งในสัง คมอิ น โดนี เ ซี ย
หากแต่เ ป้ าหมายของกลุ่ม ก็ อ าจจะมี ก ารเปลี่ย นแปลงไปตามสภาวะสัง คมโลก อิ น โดนี เ ซี ย อาจจะไม่ใ ช่
“รัฐอิสลาม” แต่อินโดนีเซียคือ “สังคมมุสลิม” อย่างไรก็ตามบทบาทของศาสนาอิสลามก็ยงั คงซ่อนอยู่ในทุก
สภาวการณ์ของประเทศอินโดนีเซียสืบไป

51

(2008): 3.

Paul J. Carnegie, “Political Islam and Democratic Change in Indonesia,” Asian Social Science, 4, 11
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การเสริมสร้ างเสถียรภาพทางการเมืองของสถาบันสุลต่ านบรู ไน
ภายใต้ การประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์
กัญญารัตน์ สวัสดิ์ดวง

ในการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยใหม่ของโลกภายนอกบรู ไนนันก็
้ เป็ นประเทศหนึ่ง ซึ่งมีอตั ลักษณ์
เฉพาะในการบริ ห ารประเทศที่ นํ า โดยสุล ต่า นเป็ นการปกครองแบบรวมอํ า นาจ บรู ไ นจึ ง พยายามรั ก ษา
ความเป็ นอัตลักษณ์ของตนไว้ ต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะนํามาลดทอนอํานาจการบริ หารปกครองประเทศโดย
กษัตริ ย์ และดํารงอยูไ่ ว้ ทา่ มกลางการปกครองแบบดังเดิ
้ ม จึงได้ มีการประกาศใช้ “กฎหมายชารี อะห์” เมื่อวันที่
1 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 เพื่อมาเสริ มสร้ างอํานาจเดิมของสุลต่านให้ มีความมัน่ คง และยังคงดํารงอยูส่ บื ต่อไป
ในบทความชิ น้ นี ไ้ ด้ มี การอธิ บ ายถึ งสาเหตุและปั จ จัย ที่ ทํา ให้ บ รู ไนประกาศใช้ ก ฎหมายชารี อ ะห์
ทําการศึกษาและวิเคราะห์ถึงสถานะและความมัน่ คงของสถาบันสุลต่านต่อการประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์
โดยมีการขับเคลื่อนผ่านกลุ่มที่ปรึ กษาส่วนพระองค์ ที่ได้ รับการแต่งตังโดยสถาบั
้
นกษัตริ ย์ คือ สภาศาสนา
โดยนําแนวคิด Neo–traditional state (รัฐดังเดิ
้ มรู ปแบบใหม่) มาประกอบในการอธิ บายถึงการขับเคลื่อน
กฎหมายชารี อะห์ เพื่อนํามาซึ่งความพยายามกลับสู่รากฐานของชาติ ดํารงอยู่บนความเป็ นอนุรักษ์ นิย ม
บนพืน้ ฐานของอุดมการณ์ แห่งชาติ Malayu Islam Beraja (MIB) เพื่อนํามาปกป้องศาสนาอิสลามและ
ความชอบธรรมทางการปกครอง
ซึ่ ง ปั จจั ย ข้ างต้ นดัง กล่ า วนัน้ ล้ วนแล้ ว แต่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความมั่น คงของระบบการบริ ห าร
และการปกครองโดยสุลต่านเป็ นอย่างมาก สุลต่านจึงมีความจําเป็ นจะต้ องแก้ ปัญหาของสังคมภายในประเทศ
ในด้ านต่ า ง ๆ โดยการประกาศใช้ กฎหมายชารี อ ะห์ นั น้ จึ ง เป็ นการกระทํ า ที่ แ ยบยลเป็ นอย่ า งมาก
ในการใช้ เป็ นเครื่ องมือในการสร้ างความชอบธรรมเพื่อผลประโยชน์แห่งรัฐ โดยอยู่บนพื ้นฐานของอุดมการณ์
แห่งชาติ หรื อที่เรี ยกว่า Malayu Islam Beraja (MIB) และมีความเชื่อว่ากฎหมายชารี อะห์จะทําให้ รัฐบาลรักษา
ความเป็ นปึ กแผ่นทางสังคม และรักษาอํานาจของการปกครองของระบอบกษัตริ ย์ไว้ ท่ามกลางความวุ่นวาย
ที่อาจปรากฏขึ ้นในเวลาต่อมา
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ระบอบการปกครอง
บรู ไนปกครองด้ วยระบอบสมบูร ณาญาสิท ธิ ราชย์ ต ามรั ฐธรรมนูญฉบับวัน ที่ 1 มกราคม 1984
ซึง่ เป็ นประเทศเดียวในประชาคมอาเซียนที่ปกครองด้ วยระบอบการปกครองนี ้ และปกครองโดยระบบสุลต่าน
(Sultan) เป็ นผู้ปกครองสูงสุดมีฐานะเป็ นสมเด็จพระราชาธิ บดี (Yang Di-Pertuan Negara) จึงทรงเป็ น
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
ตําแหน่งพระมหากษัตริ ย์บรูไนเรี ยกอย่างเป็ นทางการว่า สุลต่านและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลาม
้
ที่บรู ไน
(His Majesty the Sultan and Yang Di-PertuanofBrunei Darussalam) 1 นอกจากนันในแง่
เป็ นรั ฐ อิ ส ลามสุ ล ต่ า นก็ อ ยู่ ใ นฐานะของผู้ นํ า ทางศาสนาของประเทศอี ก ด้ วยโดยองค์ สุ ล ต่ า นนั น้
ทรงมีพระราชอํานาจนิติบญ
ั ญัติ และอํานาจบริ หาร ทรงสามารถออกกฎหมาย และทรงแก้ ไขรั ฐธรรมนูญ
ได้ โดยพระองค์
คณะรัฐมนตรี ประกอบด้ วยนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี 12 กระทรวง ได้ แก่ สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงอุต สาหกรรมและทรั พยากรพืน้ ฐาน กระทรวงศาสนา กระทรวงการพัฒ นา กระทรวงวัฒ นธรรม
เยาวชนและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงพลังงานเป็ นการเพิ่มเติม กระทรวง
ั้
13 กระทรวงในปั จจุบนั แต่เป็ นระบบการจัดการแบบดังกล่าวข้ างต้ น
ดังกล่าวมาในปี 2006 2 จึงทําให้ มีทงหมด
ซึ่ง ในปั จ จุบัน มี เ ชื อ้ พระวงศ์ ดํ า รงตํ า แหน่ง สํ า คัญ ในกระทรวงต่า ง ๆ เช่ น รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการต่างประเทศ คือ เจ้ าชายมูฮมั หมัด โบลเกียห์ ซึง่ เป็ นพระอนุชาขององค์สลุ ต่านองค์ปัจจุบนั 3
2

รั ฐธรรมนูญของประเทศ

รัฐธรรมนูญของประเทศบรู ไนเกิ ดขึน้ ครั ง้ แรกที่เป็ นลายลักษณ์ อักษรนัน้ เกิ ดขึน้ ในปี 1959 และ
มีผลบัง คับ ใช้ ต ามรั ฐ ธรรมนูญฉบับนัน้ เป็ นต้ นมา และมี ผลตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม ปี 1984 หลังจากที่
บรูไนได้ รับเอกราช และเป็ นกฎหมายสูงสุดที่กําหนดกรอบการบริ หารประเทศในฐานะประเทศที่มีอธิปไตยและ

เอกราชโดยสมบูรณ์ 4 รัฐธรรมนูญของบรู ไนได้ รับการแก้ ไข 3 ครัง้ คือ ในปี 1971 ปี 1984 และปี 2008 5
โดยรั ฐธรรมนูญปี 1959 กํ าหนดให้ องค์ สุลต่านเป็ นอธิ ปัต ย์ ผ้ ูเ ป็ นหัวหน้ าของรั ฐ ที่มีอํ านาจสูง สุดภายใต้
3

1

นิชานท์ สิงหพุทธางกูร, ระบอบการปกครองท้ องถิ่ นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เนอการาบรู ไนดารุ สลาม.
(กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้ า, 2556), หน้ า 18.
2
สามารถ ทองเฝื อ, “เนการาบรูไนดารุสซาลาม” วารสารเอเชียรายปี 2550/2007 (2550): 80.
3
เรื่องเดียวกัน, หน้ า 79.
4
จรัญ มะลูลีม, เนการาบรูไนดารูสซาลาม (กรุงเทพฯ: คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2557), หน้ า 4.
5
เรื่องเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน.
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มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รั ฐธรรมนูญองค์ สุลต่า นมีความสามารถที่จ ะประกาศกฎอัยการศึก และการประกาศก็ จะมี ผลโดยไม่ต้อ ง
คํานึงถึงว่าการประกาศกฎอัยการศึกนันจะสอดคล้
้
องกับรัฐธรรมนูญหรื อไม่และรัฐธรรมนูญไม่ได้ เน้ นในเรื่ อง
การรับรองสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานยกเว้ นอิสรภาพทางศาสนา สิทธิที่ชาวบรู ไนได้ รับจะเป็ นสิทธิที่ถกู นํามาใช้ มากกว่า
สิทธิที่ถกู กําหนดไว้ แต่ถกู จํากัดไว้ โดยที่รัฐมองเห็นว่ามีความสําคัญเท่านัน้ ข้ อจํากัดเหล่านี ้ถูกมองว่ามีความ
จําเป็ นเพื่อรักษาไว้ ซงึ่ วัฒนธรรม และความเป็ นหนึง่ ของประเทศ
จากการกล่าวมาข้ างต้ นนันรั
้ ฐธรรมนูญปี 1959 ถือได้ ว่าเป็ นกรอบของการบริ หารประเทศเรื่ อยมา
กําหนดให้ สลุ ต่านเป็ นองค์อธิปัตย์ผ้ เู ป็ นหัวหน้ าของรัฐที่มีอํานาจสูงสุดในการบริ หารโดยได้ รับการช่วยเหลือ
และคําแนะนําจาก สภา 5 สภา ได้ แก่ สภาศาสนา (Religious Council) สภาองคมนตรี (Privy Council)
สภารัฐมนตรี (Council of Ministers) สภานิติบญ
ั ญัติ (Council of Legislature) และสภาผู้สืบทอดอํานาจการ

ั้
่บนรากฐานของอุดมการณ์
ปกครอง (Council of Succession) 6 จึงถือได้ ว่ารัฐธรรมนูญที่บรู ไนใช้ นนวางอยู
Malayu Islam Beraja – MIB จึงกล่าวได้ ว่าหลักการทังสองนั
้
นครอบคลุ
้
มอยู่เหนืออํานาจทางการเมืองทังสิ
้ ้น
ทังหมดทั
้
งมวลนั
้
นก็
้ เพื่อเสริ มสร้ างอํานาจของสุลต่านทังสิ
้ ้น
5

พรรคการเมือง

พรรคการเมืองมีการเกิดขึ ้นครัง้ แรกในปี 1950 ในปั จจุบนั บรู ไนมีพรรคการเมือง 2 พรรคการเมือง
พรรคบรู ไนพัฒนาแห่งชาติ (Brunei National Development Party) พรรคที่ปฎิญญาณสนับสนุนสุลต่าน
พรรคเอกภาพแห่งชาติบรู ไน (Brunei National Solidarity Party) ไม่มีบทบาททางการเมืองมากนักเนื่องจาก
ถูกรัฐบาลควบคุมด้ วยมาตรการต่างๆ เช่น กฎหมาย Internal Security Act (ISA)
บรู ไนยังคงมีเสถี ยรภาพความมัน่ คงทางการเมืองภายใต้ การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิ ราช
ทัง้ นี ส้ มเด็ จ พระราชาธิ บ ดี ท รงให้ ค วามสํ า คัญ กับ การปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการดํ า เนิ น การของภาครั ฐ
ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นในพระราชดํารัสต่อสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2009 ให้ นําแนวทาง
การปกครองประเทศในระบอบราชาธิปไตยอิสลามมลายู (Malayu Islam Beraja : MIB) ตามหลักไตรลักษณ์
ประกอบด้ วย ชาวมลายู ศาสนาอิสลาม และพระมหากษัตริ ย์

ปรัชญาในการปกครองประเทศ
ปรัชญาในการบริ หารประเทศเริ่ มมาตังแต่
้ สมัยของสุลต่านมุฮมั มัดชาห์ จนถึงปั จจุบนั ค.ศ. 2015

มาลายู อิสลาม พระมหากษัตริ ย์ (Malayu Islam Beraja – MIB) 7 เป็ นอุดมการณ์ 3 อย่างที่ชาวบรู ไนยึดถือ
อันเป็ นหลักสําคัญในการยึดโยงความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ หลักอุดมการณ์ นี ้เป็ นแนวคิด
6

6

เรื่องเดียวกัน, หน้ า 4.
ดลมนรรจน์ บากา และชัยวัฒน์ มีสณ
ั ฐาน. A History of Brunei. (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ , 2557). หน้ า 93.
7
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ที่รัฐบาลพยายามสนับสนุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทังในระบบการศึ
้
กษา และสื่อมวลชน อุดมการณ์ดงั ข้ างต้ นนัน้
ถูก นํ า มาใช้ ตัง้ แต่เดื อ นกรกฎาคมปี 1990 8 และถื อได้ ว่า มี ก ารยึด ถื อ มาตัง้ แต่ประเทศบรู ไ นได้ รับ เอกราช

เป็ นหลักพื ้นฐานที่ถูกปรั บใช้ มาอย่างต่อเนื่อง 9 ถือได้ ว่าเป็ นหลักในการบริ หาร และปกครองประเทศบรู ไน
โดยมี ค วามพยายามกลับ ไปสู่ร ากฐานของชาติ อุ ด มการณ์ นี จ้ ึ ง เต็ ม ไปด้ วยหน้ าที่ ต่ า ง ๆ ที่ ช าวบรู ไ น
พึงต้ องปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะเป็ น ใช้ ในการปกป้องศาสนาอิสลามแบบเคร่ งครัดตามหลักคัมภีร์ และจากภัยคุกคาม
ภายนอก และยั ง เพื่ อ เสริ มสร้ างความชอบธรรมแก่ ร ะบอบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ร าชย์ ข องบรู ไ นเอง
โดยมีการเชื่ อมโยงแนวคิดแบบอนุรักษ์ นิยมแบบอิสลาม กับวัฒนธรรมดัง้ เดิมแบบมาลายูที่มีราชาธิ ปไตย
8

เป็ นศูนย์กลาง 10
9

หลักเป้าหมายของหลักอุดมการณ์ (Malayu Islam Beraja – MIB) โดยสังเขป
คําว่า “มาลายู” ยังสามารถอธิ บายประเทศบรู ไนเป็ นประเทศที่มีมาลายูที่มีความเป็ นหนึ่งเดียว
มีสลุ ต่านที่เป็ นชาวมาลายูเป็ นผู้นําประเทศ มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมาลายูอนั สืบทอดมาจนกลายเป็ นอุดมคติ
ของคนบรู ไนจนมาถึงปั จจุบนั นอกจากนี ้แล้ วปวงชนชาวบรู ไนที่สืบเชือ้ สายมลายูต้องเคารพเชื่อฟั งสุลต่าน
ชาวบรูไนจึงเป็ นคนรักชาติ
คําว่า “พระมหากษั ตริ ย์ ” ในที่นีม้ าจากคํา ว่า เบอราจา หมายถึงพระมหากษั ต ริ ย์ อัน หมายถึ ง
ระบบการปกครองที่มีพระมหากษัตริ ย์เป็ นประมุข เป็ นพระราชาของบรู ไน คือ สุลต่าน หรื อสมเด็จพระราชาธิ
บดี ซึ่งเป็ นผู้ที่ตัง้ อยู่บ นพืน้ ฐานของความดี ตามแนวของศาสนาอิสลาม เป็ นผู้ปกครองด้ วยความยุติธรรม
อํานาจของการปกครองนันเป็
้ นรางวัลความไว้ วางใจจากอัลเลาะห์ (พระเจ้ า)
ดัง นัน้ คํ า ว่ า “อิ ส ลาม มลายู พระมหากษั ต ริ ย์ ” จึ ง เป็ นลัก ษณะหนึ่ ง ของชาวบรู ไ น พระราชา
มีความประเสริ ฐ ประชาชนห้ ามทรยศ ดังนันจึ
้ งเกิดคํากล่าวที่ว่า “พระราชาเพื่อประชาชน” และ “ประชาชน
เพื่อพระราชา” จึ งเป็ นองค์ ประกอบของปรั ช ญาในการปกครองประเทศบรู ไ น องค์ ป ระกอบทัง้ สามเป็ น
องค์ประกอบที่รวมเป็ นหนึง่ เดียว ไม่สามารถแยกกันได้ 11
10

8

เรื่องเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน.
10
เรื่องเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน.
11
เรื่องเดียวกัน, หน้ า 95.
9
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สภาพสังคมภายในประเทศบรูไน
ประชาชนของบรูไน ประกอบด้ วยกลุม่ สําหรับสถิติประชากรบรูไนในปี 2006 12 ชาติพนั ธุ์มาเลย์ซึ่งเป็ น
กลุม่ ใหญ่ ประมาณร้ อยละ 67 กลุม่ ชาติพนั ธุ์จีนมีประมาณร้ อยละ 15 กลุม่ ชนเผ่าพื ้นเมือง เช่น อีบาน (Iban)
ดายัก (Dayak) กิลาบิท (Kelabit) มีรวมกันประมาณร้ อยละ 6 ส่วนที่เหลือเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆ เช่น
ชาวยุโรป ชาวอินเดีย ชาวฟิ ลปิ ปิ นส์มีรวมกันประมาณร้ อยละ 12 ภาษาที่ใช้ กนั ในบรูไน มีภาษามาเลย์ (Malay)
ภาษาอังกฤษ และภาษาจี น สําหรั บ ชนพืน้ เมื อ งมี ภาษาเป็ นของตนเอง ภาษาที่ใ ช้ เ ป็ นภาษาราชการคื อ
ภาษามาเลย์ และภาษาอังกฤษส่วนด้ านศาสนา ประชาชนส่วนมากนับถือศาสนาอิสลาม นิกายสุนหนี่และ
เป็ นศาสนาประจําชาติด้วย รวมทังการปกครองประเทศก็
้
ใช้ แม้ ว่ารัฐธรรมนูญของบรู ไนจะกําหนดให้ ศาสนา
อิสลามเป็ นศาสนาประจําชาติแต่ก็ให้ อิสระแก่ประชาชนที่สามารถเลือกนับถือศาสนาอื่นได้ 13
12

ประเทศบรู ไนนันยั
้ งถือได้ ว่าเป็ นสังคมแบบสวัสดิการที่มีประสิทธิ ภาพ เนื่องจากลักษณะทางสังคม
ที่มีความมั่งคัง่ และรํ่ ารวยอันเนื่องมาจากความสมบูรณ์ ของประเทศที่เต็มไปด้ วยทรัพยากรธรรมชาติ เช่น
นํ ้ามันและก๊ าซธรรมชาติ ซึง่ เป็ นรายได้ หลักของประเทศในแต่ละปี เป็ นเงินจํานวนมหาศาล ประชาชนชาวบรู ไน

มี ก ารปฏิ บัติ ต นเองในกรอบของศาสนาอย่ า งเคร่ ง ครั ด ภายใต้ ก ารปกครองตามระบอบของสุล ต่ า น 14
ประชากรชาวบรู ไนนัน้ ถื อได้ ว่าได้ รับการอํานายความสะดวกต่าง ๆ ผ่านสวัสดิการของรั ฐบาลอย่างเต็มที่
ตัง้ แต่เ กิ ด จนเสียชี วิต ทุก สิ่ง ทุก อย่างรั ฐ บริ ก ารให้ ฟรี ทงั ้ หมด ตัง้ แต่เ รื่ อ งสวัส ดิก ารทางด้ า นการศึก ษาการ
รั ก ษาพยาบาล ที่ อ ยู่อ าศัย ที่ รั ฐ จัด หาให้ และคิ ด ดอกเบี ย้ ในอัต ราที่ ตํ่ า บางกรณี ถึ ง ขึ น้ ให้ ที่ อ ยู่อ าศัย ฟรี
1 3

ภาครัฐและเอกชนมีงานให้ ประชากรทําอย่างเหลือเฟื อ 15
14

ความสัมพันธ์ ระหว่ างสุลต่ านกับประชาชน
บรู ไนถือว่าเป็ นประเทศที่องค์สลุ ต่านปกครองในฐานะผู้นํารัฐ และผู้นํารัฐบาล องค์สลุ ต่านมีอํานาจ
อยู่ทัง้ ฝ่ ายบริ ห ารนิ ติ บัญ ญัติ และตุล าการ พระองค์ ท รงปฏิ บัติ ห น้ า ที่ โดยความช่ ว ยเหลือ ขององคมนตรี
จากการปกครองขององค์ สุลต่านที่ ทรงครองอํ านาจมายาวนานพบว่า พระองค์ ทรงเป็ นผู้ป กครองที่ ได้ รั บ
12

CIA. “The World Factbook – Brunei.” Available from
http://www.cia.gov/cia/pulications/factbook/geo2.html.
13
นิชานท์ สิงหพุทธางกูร, ระบอบการปกครองท้ องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เนอการาบรู ไนดารุ สลาม,
หน้ า 18.
14
สามารถ ทองเฝื อ, “เนการาบรูไนดารุสซาลาม,” วารสารเอเชียรายปี 2550/2007 (2550): 83.
15
ศริ พ ร สมัค รสโมสร, บรู ไ นอาณานิ ค มของอัง กฤษ (กรุ ง เทพฯ: สํ า นั ก งานกองทุน สนั บ สนุน การวิ จัย , 2548),
หน้ า 103–104.

การเสริ มสร้ างเสถียรภาพทางการเมืองของสถาบันสุลต่านบรูไน ภายใต้ การประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์

99

การเคารพรั ก ทัง้ นีบ้ รู ไนนับได้ ว่าเป็ นหนึ่งในประเทศที่มีความมั่นคงทัง้ ในทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิ จ
และการเมือง สุลต่านหรื อสมเด็จพระราชาธิ บดีแห่งบรู ไนเป็ นผู้นําสูงสุดของประเทศ เป็ นผู้นําข้ าราชการ
และเป็ นผู้นํากองทัพ สุลต่านองค์ ปัจจุบันคือ ฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซ ซัดดิน วัดเดาเลาะห์ ทรงเป็ น

สุลต่านลําดับที่ 29 16 ประเทศบรู ไนมีประชากรเพียงประมาณ 400,000 คน 17 ประกอบด้ วยเชื ้อสายมาเลย์
ร้ อยละ 66 และมีลกั ษณะภูมิประเทศที่แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนที่ถกู ล้ อมรอบด้ วยรัฐซาราวักของประเทศมาเลเซีย
หลังจากที่สถาบันกษัตริ ย์ขึ ้นถึงจุดสูงสุดของอํานาจในศตวรรษที่16 18 เข้ าสูส่ ภาวะจุดถดถอยลง และต่อมาใน
16

ศตวรรษที่ 19 อาณาเขตของบรูไนลดน้ อยลงเนื่องจากอิทธิพลของตระกูลเจ้ าผู้ครองรัฐซาราวัก 19 แต่การเข้ ามา
อาณานิคมอังกฤษในปี 1906 มีสว่ นช่วยรักษาสถาบันกษัตริ ย์ของบรู ไนไว้ ถึงช่วงปลายปี 1959 การนําเสนอ
การปกครองรู ปแบบใหม่ที่ให้ อํานาจในการปกครองด้ วยตัวเองแก่บรู ไน มีสว่ นในการฟื น้ อํานาจทางการเมือง
ของสุล ต่ า น ทางด้ า นศาสนานัน้ พระองค์ ท างได้ รั บ การอบรมเลี ย้ งดู ตามแบบแผนของอิ ส ลามและ
ขนบธรรมเนียมประเพณี ของบรู ไน ดังนัน้ ในสายตาของประชาชน และพระองค์ ทรงเป็ นสุลต่านที่เคร่ งครั ด
ทางด้ านศาสนาเป็ นอย่างมากอีกทังเป็
้ นแบบอย่างแก่พสกนิกร ของพระองค์เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการอุทิศตน
ของพระองค์เพื่อพระอัลเลาะห์อย่างเช่นการละหมาด พระองค์ทรงปฏิบตั ิได้ อย่างสมบรู ณ์ และองค์สลุ ต่านเอง
นันทรงปฏิ
้
บตั ิตามหลักอิสลามข้ อที่ 5 คือ การไปทําพิธีฮจั ญ์ที่นครเมกะฮ์ ประเทศซาอุดิอาราเบียถึง 6 ครัง้
18

ในวันที่ 29 กันยายน 1991 พระองค์ทรงเป็ นประธานเปิ ดองค์ กร ตะบงอะมานะห์อิสลามบรู ไน

(Tabung Amanah Islam Brunei – TAIB) 20
19

ในวันที่ 13 มกราคม 1993 พระองค์ทรงเป็ นผู้วางรากฐานศิลาฤกษ์ ในการสร้ างธนาคารอิสลาม

แห่งบรูไน (Bank Islam Brunei Berhad – IBB) 21
20

16

หน้ า 18.

17

นิชานท์ สิงหพุทธางกูร, ระบอบการปกครองท้ องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน เนอการาบรู ไนดารุ สลาม,

เรื่องเดียวกัน, หน้ า 22.
เรื่องเดียวกัน, หน้ า 23.
19
ไพลิน ภู่จีนาพันธ, ระบอบการปกครองท้ องถิ่นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน สหพันธรั ฐมาเลเซีย (กรุ งเทพฯ:
สถาบันพระปกเกล้ า, 2556), หน้ า 11.
20
ซึง่ เป็ นองค์กรทางการเงินประกอบธุรกรรมทางการเงินแบบอิสลาม
21
โดยธนาคารนีจ้ ะนําระบบอิสลามมาใช้ ทั ้งระบบทัง้ ด้ านการบริ หาร และการจัดการด้ านการเงิน ธนาคารมีคณะที่
ปรึกษาทางกฎหมายอิสลาม (Syariah Advisory Body) เพื่อเสริ มสร้ างความเชื่อมัน่ ว่า การทํางานของธนาคารจะไม่แปลกแยก
จากหลักอิสลาม
18
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ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2014 ได้ มีการประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์ (กฎหมายอิสลาม)แทนกฎหมาย

common law ของอังกฤษ 22
21

ยามที่ พ บปะกั บ ประชาชน พระองค์ มัก เรี ย กร้ องให้ ประชาชนของพระองค์ ส นับ สนุ น รั ฐ บาล
ของพระองค์ สร้ างความเข้ าใจกันและกันระหว่างสถาบันกษั ตริ ย์กับประชาชน ให้ ประชาชนมีความเชื่อมั่น
ต่อรัฐบาล ในการที่จะสามารถสร้ างประเทศให้ มีความเจริ ญก้ าวหน้ าและประชาชนมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข
เพื่อที่จะทําให้ ประชาชนอยู่อย่างมีความสุข พระองค์จึงจัดสวัสดิการและช่วยเหลือประชาชนหลายโครงการ
อย่ า งเช่ น โครงการให้ ยื ม เงิ น เพื่ อ สร้ างบ้ าน โครงการให้ ที่ ดิ น แก่ ป ระชาชน และโครงการให้ ยื ม
มูลนิธิสลุ ต่านฮัสซานัลโบลเกียห์
จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า รู ปแบบการปกครองของบรู ไนนั น้ มี ล ั ก ษณะเฉพาะตั ว เป็ นอย่ า งมาก
ซึ่งมีความผสมผสานกับระบบจารี ตประเพณี กับระบบแบบสมัยใหม่ แต่ดํารงไว้ ซึ่งอํานาจอยู่ที่ศูนย์ กลาง
จากสุล ต่ า น ซึ่ง ถื อ ได้ ว่ า ระบบการปกครองทางการเมื อ งของบรู ไ น เป็ นการปกครองที่ ค่ อ นข้ า งเข็ ม แข็ ง
ซึ่งมีการดํารงอยู่บนอุดมการณ์ (Malayu Islam Beraja – MIB) ที่เป็ นอุดมการณ์ ที่มีอิทธิ พลอย่างมาก
ต่อระบบการเมือ ง และประชาชนบรู ไน และการที่บรู ไนมีก ารปกครองในรู ป แบบที่สุลต่านมีอํา นาจสูงสุด
ในประเทศ ตามรัฐธรรมนูญปี 1984 ที่เป็ นทังกษั
้ ตริ ย์ที่เคารพรักของประชาชนบรู ไน และนายกรัฐมนตรี ที่เป็ น
ผู้นําของประเทศ เนื่องมาจากการรวมอํานาจสู่ศูนย์กลางตังแต่
้ อดีตจากการก่อร่ างสร้ างเมืองในยุคแรก ๆ
จนก้ าวเข้ าสูย่ คุ หลังได้ รับเอกราช ซึ่งถือได้ ว่าระบบสุลต่านมีความเข้ มแข็งมาโดยตลอด ระบอบกษัตริ ย์เองนัน้
ยังสามารถควบคุม การเปลี่ยนแปลงตามขนบธรรมเนียมแบบเก่าจากรุ่ นสู่รุ่นไปได้ และการที่มีระบบสังคม
แบบสวัสดิการ จึงถื อได้ ว่ารากฐานทางสังคมของประเทศบรู ไนนันมี
้ ความเข้ มแข็งเป็ นอย่างมากเนื่องจาก
ระบอบกษั ต ริ ย์ ไ ด้ พิ สูจ น์ ใ ห้ เ ห็ น แล้ ว ว่า สามารถที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนภายในประเทศบรู ไ น และ
ทําให้ สงั คมมีความมัน่ คง ทําให้ ปัญหาที่จะเกิดการต่อต้ านสถาบันเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปน้ อยที่สดุ แต่อย่างไรก็ตาม
การดํารงอยูท่ า่ มกลางการปกครองแบบสุลต่านไม่ได้ สามารถที่จะดํารงอยู่ได้ ตลอดไป เพราะการเปิ ดกว้ างโลก
ยุคปั จจุบันถื อได้ ว่า มีความรวดเร็ วในด้ า นข่า วสารมากขึน้ ทํา ให้ ผ้ ูคนได้ รั บรู้ ถึงเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิ ดขึน้
ซึ่งถึงแม้ จะมีการจํากัดด้ านสื่อ และยังคงมีการประกาศกฎอัยการศึกทุก ๆ 2 ปี 23 ก็ยงั ไม่สามารถต้ านทาน
กระแสต่าง ๆ ที่อาจกระทบกระเทือนต่อการปกครองแบบที่สลุ ต่านอย่างจะให้ เป็ น สุลต่านจึงจําเป็ นต้ องปรับตัว
22
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สามารถ ทองเฝื อ, “อิสลามการเมืองในการบริ หารรัฐสุลต่านบรู ไนดารุ สลาม,” 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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เพื่อต้ านทานสิ่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมัน่ คงทางการเมืองของตนไว้ จึงได้ มีการประกาศใช้ กฎหมาย
ชารี อะห์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2014

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และสังคมบรู ไนภายหลังเอกราช ค.ศ.1984 – ค.ศ. 2014
นับตังแต่
้ บรู ไนได้ รับเอกราชในปี 1984 บรู ไนก็ได้ มีการดําเนินนโยบายต่าง ๆ เพื่อพัฒนาประเทศ
ของตน โดยถือได้ วา่ บรูไนเป็ นประเทศที่มีความเข้ มแข็งเป็ นอย่างมากจากการมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างนํ ้ามัน
ที่เสริ มสร้ างรายได้ ให้ แก่ประเทศ และผู้ปกครองประเทศอย่างสุลต่าน และสุลต่านนันได้
้ จัดสรรผลประโยชน์
จากนํ ้ามัน มาเป็ นระบบสวัสดิการแก่ประชาชนบรูไนเป็ นต้ นมา บรูไนเองนันก็
้ แสดงจุดยืนในลักษณะผสมผสาน
ระหว่ า งการสื บ สานแนวทางดัง้ เดิ ม กับ การเสริ ม สร้ างทิ ศ ทางใหม่ โดยจะดํ า รงอยู่บ นหลัก อุด มการณ์
Malayu Islam Beraja – MIB อย่างเหนียวแน่น โดยอาจจะนําทฤษฎี Neo – traditional State (รัฐดังเดิ
้ ม
รู ปแบบใหม่) ซึ่งระบอบที่มีความล้ าหลังไม่สามามารถที่จะต้ านทาน หรื อต่อสู้กับแรงกดดันจากการก้ าวสู่
ความทัน สมัย ใหม่ไ ด้ จึง เป็ นเหตุใ ห้ ร าชวงศ์ ต้อ งเผชิ ญ กับ สิ่ง ต่า ง ๆ ทัง้ ภายในและภายนอกที่ จะมาส่ง ผล
ให้ เกิ ด การลดทอนของระบอบกษั ต ริ ย์ ล ง ดัง นั น้ จึ ง ทํ า ให้ กษั ต ริ ย์ จํ า เป็ นจะต้ องแบ่ ง ปั นอํ า นาจให้ กั บ
กลุม่ ทางสังคมใหม่ ๆ ที่เป็ นไปตามทฤษฎีความเป็ นรัฐดังเดิ
้ มรูปแบบใหม่ 24 จึงได้ เกิดกลุม่ คนชันกลางที
้
่ผลักดัน
ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงตลอดจนเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มทางการเมื อ งมากขึ น้ จึ ง นํ า มาอธิ บ ายได้ ว่ า
ในการเปลีย่ นแปลงของบรูไนนัน้ ไม่ได้ เป็ นการเปลีย่ นแปลงไปทังหมด
้
แต่เลือกที่จะลดทอนอํานาจของกษัตริ ย์
บางส่วนไว้ แต่การลดทอนอํานาจต่าง ๆ นันได้
้ จดั สรรอํานาจให้ แก่คนในราชวงศ์ และบุคคลที่มีความสามารถ
ที่จะพัฒนาประเทศบรูไนให้ มีความก้ าวหน้ าต่อไป โดยที่สลุ ต่านนันยั
้ งคงมีอํานาจเบ็ดเสร็ จทังหมด
้
23

การเปลี่ยนแปลงด้ านการเมือง
ในปี 1986 พระองค์ได้ สละตําแหน่งกระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย เพื่อเข้ ารับตําแหน่ง
ในกระทรวงกลาโหมนอกจากนี ้องค์สลุ ต่านยังทรงเป็ นผู้บญ
ั ชาการสูงสุดของกองทัพบรูไน
ในปี 2004 มีการเคลื่อนไหวที่สําคัญเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีฯ ทรงประกาศให้ ฟืน้ ฟูสภานิติบญ
ั ญัติ
ขึ ้นอีกครัง้ นําไปสูก่ ารเลือกตังสมาชิ
้
กสภานิติบญ
ั ญัติถือเป็ นจุดเริ่ มต้ นของกระบวนการสร้ างประชาธิปไตยของ
บรูไนฯ
ในปี 2005 มีการปรับคณะรัฐมนตรี ครัง้ สําคัญ โดยสมเด็จพระราชาธิบดีทรงแต่งตังผู
้ ้ สืบทอดอํานาจ
ในการบริ หารประเทศ คือ มงกุฎราชกุมาร ฮัจญี อัล มูห์ทาดี บิลลาห์ ให้ ทรงดํารงตําแหน่งรั ฐมนตรี อาวุโส
24

Ibid., 2.
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มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประจํ า สํ า นัก นายกรั ฐ มนตรี นอกจากนี ย้ ัง ให้ โ อกาสแก่ นัก ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม่ ไ ด้ นับ ถื อ ศาสนาอิ ส ลามเข้ า ร่ ว ม
ดํ า รงตํ า แหน่ ง สํา คัญ ทางการเมื อ ง เช่ น แต่ ง ตัง้ ให้ จ๊ อค เชง บุค คลเชื อ้ สายจี น ดํ า รงตํ า แหน่ ง รั ฐ มนตรี

กระทรวงการต่างประเทศและการค้ า 25
24

ปี 2006 ได้ มีการเปิ ดประชุมสภานิติบัญญัติครั ง้ ที่ 2 นับตัง้ แต่บรู ไนได้ รับเอกราชเมื่อปี 1984
ด้ ว ยในการประชุ ม ครั ง้ นี ม้ ี ว าระสํ า คัญ คื อ การจัด สรรงบประมาณรายจ่ า ยของประเทศที่ เ ปิ ดโอกาสให้
สภานิติบญ
ั ญัติได้ แสดงความคิดเห็น มีอิสระทางความคิดเห็น และอภิปรายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 26
25

วันที่ 1 พฤษภาคม 2014 ได้ มีการประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์ ในบรู ไนโดยมีกระบวนการต่าง ๆ
เป็ นไปตามขันตอนที
้
่สลุ ต่านได้ วางเอาไว้

การเปลี่ยนแปลงด้ านสังคม
ปั จ จุ บัน บรู ไ นถื อ ได้ ว่ า เป็ นประเทศที่ มี ค วามสงบสุข เป็ นต้ นมาหลัง จากได้ รั บ เอกราชปี 1984
ซึ่ง เป็ นสิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นว่ า ชี วิ ต ความเป็ นอยู่ข องคนบรู ไ นนัน้ มี ค วามเป็ นอยู่ที่ ดี เนื่ อ งจากบรู ไ นเป็ นประเทศ
ที่ มี ค วามมั่ง คั่ ง ทางเศรษฐกิ จ สูง และประชากรมี จํ า นวนน้ อยทํ า ให้ ทุ ก คนสามารถเข้ าถึ ง ทรั พ ยากร
และสวัสดิการที่รัฐบาลจัดสรรมาให้ ไว้ อย่างเหมาะสม ทังการให้
้
การศึกษาฟรี รักษาพยาบาลฟรี มีการใช้ ชีวิต
อย่างเรี ยบง่าย และปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม ทําให้ ไม่ค่อยมีความขัดแย้ งทางด้ านการเมืองมากนัก
แต่ก ารเปลี่ย นแปลงต่า ง ๆ ของสัง คม และเทคโนโลยี ที่ มี ค วามทัน สมัย มากขึน้ เริ่ ม มี ก ารวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์
การทํ า งานของรั ฐ บาล และความน่ า เชื่ อ ถื อ ของราชวงศ์ เ ริ่ ม ลดน้ อยลงผ่ า นทางอิ น เตอร์ เ น็ ต มากขึ น้
ในระหว่างปี 1998 – 1999 27 ปฏิกิริยาภาคประชาชนของชาวบรูไนได้ เริ่ มก่อตัวขึ ้นและสืบเนื่องไปถึงปี 2000

ในการเปลีย่ นแปลงไปของการพัฒนาการทางการเมือง และสังคมนันเป็
้ นไปในทิศทางที่โลกก้ าวเข้ าสู่
สภาวะสมัยใหม่มากขึ ้น การปกครองแบบเดิมจึงต้ องมีการปรับตัว โดยสามารถนําทฤษฎี (Neo – traditional
State) รั ฐดัง้ เดิมรู ปแบบใหม่ มาอธิ บายได้ ว่า สถาบันจําเป็ นที่จะต้ องลดทอนอํานาจบางส่วนเพื่อดํารงซึ่ง
อํ า นาจส่ ว นใหญ่ ไ ว้ เพื่ อ ให้ คนมี ค วามสามารถมาพั ฒ นาประเทศให้ ก้ าวต่ อ ไป แต่ ต้ องอยู่ บ นหลั ก
ของการปกครองแบบเดิม ซึง่ การรักษาอํานาจให้ มีความมีเสถียรภาพนันสุ
้ ลต่านจําเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องหาวิธีการ
เพื่ อ ที่ จ ะให้ ร ะบบสุล ต่า นยัง คงดํ า รงอยู่ต่อ ไป ท่า มกลางสัง คมที่ มี ค วามแปรเปลี่ย น “กฎหมายชารี อ ะห์ ”
จึง ถื อ ได้ ว่า เป็ นวิ ธีห นึ่ง ที่สุล ต่า นเลือ กนํ ามาปฏิบัติ เพื่อ เป็ นการรื อ้ ฟื ้น กฎหมายแบบเก่ า ซึ่ง ครั ง้ หนึ่ง บรู ไ น
25

สามารถ ทองเฝื อ, “เนการาบรูไนดารุสซาลาม,” วารสารเอเชียรายปี 2550/2007 (2550): 81.
Brunei Darussalam Newsletters, 21, 13 (January, 2006):1
27
ดลยา เทียนทอง,อาเซียนท้ าทายสิ่งใหม่และการปรับตัว. (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย,
2548), หน้ า. 103.
26
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เคยได้ ประกาศใช้ ให้ เป็ นตัวการวางกรอบของสังคม เพื่อให้ ผ้ คู นปฏิบตั ิตามหลักของกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
และป้องกันปั ญหาต่าง ๆ ที่จะมาคุกคามระบบสุลต่านได้

พัฒนาการและหลักของกฎหมายประเทศบรูไน
ระบบกฎหมายของบรู ไนมีพื ้นฐานมาจากกฎหมายจารี ตประเพณี ของอังกฤษ (Common Law)
หรื อจะเรี ย กได้ ว่า เป็ นระบบศาลซึ่ง เป็ นระบบที่อิ สระมีอํ านาจในการตัด สินคดีอ ย่า งเต็ มที่ แม้ ว่า บรู ไนนัน้
จะได้ รับเอกราชจากอังกฤษแล้ วแต่บรู ไนยังคงใช้ ระบบกฎหมายของอังกฤษ จนกระทังในเดื
้
อนพฤษภาคม
2014 สุลต่านแห่งบรู ไนได้ ประกาศให้ ประเทศของตนเองนันใช้
้ ระบบกฎหมายชารี อะห์ (กฎหมายอิสลาม)
ซึง่ ถือได้ ว่านํามาแทนกฎหมายอาญาที่เป็ นของอังกฤษ มาบังคับใช้ ควบคู่ไปกับกฎหมายพลเรื อน (Civil Law)
เพื่อ คํา้ ชูศ าสนาอิ สลาม และสกัดกัน้ ค่านิ ยมจากภายนอกแต่น านาประเทศต่างมองว่า กฎหมายดังกล่า ว

เป็ นกฎหมายที่ มี ค วามล้ า หลัง และขัด กับ หลัก สิ ท ธิ ม นุษ ยชน 28 แต่ สํ า หรั บ สุล ต่ า นแห่ ง บรู ไ นนัน้ มองว่ า
การที่ประเทศของตนมีการออกกฎหมายชารี อะห์นนไม่
ั ้ ได้ จะให้ นานาชาตินนยอมรั
ั้
บ แต่ขอเพียงให้ ประชากร
2 7

บรูไนยอมรับเท่านันพอ
้ 29
28

ระบบกฎหมายอัง กฤษในประเทศบรู ไ น มี ล ัก ษณะเป็ นระบบศาล คื อ ระบบศาลยุติ ธ รรม 30
ระบบศาลยุติธรรมที่ประเทศบรู ไนประกาศใช้ นี ้ ล้ วนเป็ นผลมาจากการตกอยู่ภายใต้ อาณานิคมของประเทศ
อัง กฤษ ในปั จ จุบัน ระบบกฎหมายของประเทศบรู ไน เป็ นระบบที่ ควบคู่กัน ไประหว่า งระบบศาลยุติ ธรรม
ตามระบบกฎหมายอังกฤษ และมีการใช้ กฎหมายชารี อะห์ในกลุ่มประชาชนที่เป็ นชาวมุสลิมภายในประเทศ
บรู ไนในรู ปแบบของศาลของอังกฤษนัน้ อํานาจการตัดสินคดีอยู่ที่ศาลสูงสุด คือ ศาลฎีกา ศาลชันกลาง
้
หรื อ
ศาลอุธรณ์ และศาลชันต้
้ น อยูใ่ นขอบเขต และหน้ าที่แตกต่างกันออกไป และเนื่องจากการเอาใจใส่ของรัฐบาล
ภายใต้ การบริ หารงานของสุลต่านบรูไนจึงมีการออกกฎหมายว่าด้ วยการก่อความไม่สงบภายในราชอาณาจักร
2 9

ขึ ้นเมื่อ 13 พฤษภาคม 1998 ซึง่ เป็ นกฎหมายความมัน่ คงของชาติ 31
30

28

ดลมนรรจน์ บากา และชัยวัฒน์ มีสณ
ั ฐาน. A History of Brunei, หน้ า 99.
The Brunei Time. “Brunei to enforce Syariah law next year,” Available from http://www.bt.com.bn/newsnational/2013/10/22/brunei-enforce-syariah-law (April 4, 2015).
29

30

รายงานการศึกษากฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้ อบังคับ ระบบแรงงาน และแนวปฏิบัติของกระทรวงยุติ ธรรม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับระบบงานยุติธรรมของประเทศอาเซียน. (ม.ป.ป). หน้ า 33-40.
31
กองศึกษาวิจยั ยุทธศาสตร์ และความมัน่ คง, “สิทธิ มนุษยชน : นํา้ ผึง้ หยดเดียวนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง,” วารสาร
วิเคราะห์สถานการณ์ยทุ ธศาสตร์ และความมัน่ คงของประเทศรายสัปดาห์ 37 (พฤษภาคม, 2557): 1.
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ประเทศบรูไนกับการประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์
กฎหมายชารี อะห์นนถื
ั ้ อได้ วา่ ไม่ใช่เรื่ องใหม่สาํ หรับบรูไน ซึง่ ชารี อะห์นนครั
ั ้ ง้ หนึง่ ถูกเลือกใช้ ในศตวรรษ
ที่ 15 ตอนที่มาเลเซียเป็ นหัวหน้ าของรัฐที่มีหน้ าที่สนับสนุนอิสลามในด้ านการดํารงชีวิตกฎหมายชารี อะห์ถกู ฝั ง
ลึกลงไปในการปกครองของประเทศกับอุดมการณ์ ( Malayu Islam Beraja – MIB ) ตังแต่
้ ค.ศ.1930 หัวหน้ า
ของรัฐช่วยเหลืออิสลาม ให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงิน กับการสร้ างสุเหร่ า และได้ ช่วยขยายกระทรวงศาสนา
ในปี ค.ศ.1990 การบริ โภคแอลกอฮอล์ถกู จํากัดสําหรับมุสลิม กฎหมายครอบครัวก็อ้างอิงถึงศาลชารี อะห์ตงแต่
ั้
ปี ค.ศ.1999 32 กฎหมายชารี อะห์ ถูกบัญญัติขึน้ และได้ ถูกประกาศใช้ ในปี 2014 โดยสุลต่านที่มีอํานาจ
เบ็ดเสร็ จเนื่องจากรัฐเกิดภาวะฉุกเฉินโดยสุลต่านนันมี
้ อํานาจเบ็ดเสร็ จโดยไม่มีใครสามารถคัดค้ านได้ ไม่ว่าจะ
เป็ นเจ้ าหน้ าที่ ศาลตุลาการทางกฎหมายก็ตามโดยบรูไนได้ นํากฎหมายอาญาอิสลาม (Shari’ah Penal Code)
หรื อกฎหมายชารี อะห์นี ้มาใช้ ควบคู่กบั กฎหมาย พลเรื อน (Civil Law) ที่มีอยู่ เพื่อคํ ้าชูศาสนาอิสลามและสกัด
กันค่
้ านิยมจากภายนอก 33
32

กฎหมายชารีอะห์
กฎหมายชารี อ ะห์ คือ ประมวลข้ อ ปฏิ บัติ ต่า ง ๆ ของกฎหมายศาสนาของศาสนาอิส ลาม คํ า ว่า
"ชะรี อะฮ์ " แปลว่า "ทาง" หรื อ "ทางไปสู่แหล่งนํ ้า" กฎหมายชะรี อะฮ์ คือโครงสร้ างทางกฎหมายที่ครอบคลุม
วิถีการดําเนินชีวิตของบุคคลและสาธารณชนที่มีพื ้นฐานมาจากหลักนิติศาสตร์ ของศาสนาอิสลามสําหรั บ
ใช้ โดยมุ ส ลิ ม นอกจากนี ก้ ฎหมายชะรี อะฮ์ ยั ง ครอบคลุ ม ด้ านต่ า ง ๆ ของชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ ร วมทั ง้
ระบบการปกครอง ระบบเศรษฐกิ จ ระบบการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ระบบการธนาคาร ระบบการทํ า สัญ ญา
ความสัมพันธ์ในครอบครัว หลักของความสัมพันธ์ทางเพศ หลักการอนามัย และปั ญหาของสังคม
ซึ่งจะกล่า วได้ ว่า กฎหมายชารี อะห์ นัน้ เน้ นไปถึ งการคุ้ม ครองมนุษ ย์ 5 ประการ คือ ศาสนา ชี วิ ต
สติปัญญา เชือ้ สาย และทรัพย์สิน รวมถึงรักษาสิทธิ ส่วนบุคคลและสิทธิ ประโยชน์ ส่วนรวมตลอดจนการจัด

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
กองศึกษาวิจยั ยุทธศาสตร์ และความมัน่ คง, “สิทธิ มนุษยชน : นํา้ ผึง้ หยดเดียวนําไปสู่การเปลี่ยนแปลง,” วารสาร
วิเคราะห์สถานการณ์ยทุ ธศาสตร์ และความมัน่ คงของประเทศรายสัปดาห์ 37 (พฤษภาคม, 2557): 1.

การเสริ มสร้ างเสถียรภาพทางการเมืองของสถาบันสุลต่านบรูไน ภายใต้ การประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์

105

ระเบียบสังคมทุกระดับให้ เป็ นไปตามครรลองครองธรรมที่ถกู ต้ องและเป็ นธรรม โดยทังนี
้ ้ประเทศบรู ไนได้ มีการ
ดําเนินการบังคับใช้ กฎหมายชารี อะห์เป็ น 3 ระยะซึง่ จะทยอยบังคับใช้ เป็ นระยะภายในระยะเวลา 2 ปี 34
33

ขัน้ ตอนการบังคับใช้ กฎหมายชารีอะห์ ในประเทศบรูไน 35
34

ระยะแรก ระยะเวลา6 เดื อ นหลัก จากวัน ที่ ก ฎหมายชารี อ ะห์ มี ผ ลบัง คับ ใช้ เป็ นที่ เ รี ย บร้ อยแล้ ว
(1 พฤษภาคม 2014) ลักษณะของการบังคับใช้กฎหมายจะบังคับใช้ ในคดีที่ว่าด้ วยความผิดทัว่ ไปในความผิด
สถานเบา เช่น การที่ผ้ ชู ายมุสลิมไม่ไปละหมาดวันศุกร์ การไม่เคารพวัตรปฏิบตั ิของมุสลิมในเดือนรอมฎอน
การประพฤติไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ โดยจะยังไม่บงั คับใช้ กับความผิดที่มีบทลงโทษด้ านการเฆี่ยนหรื อ
ประหารชีวิต แต่ที่มีบทลงโทษปรับหรื อจําคุก ระยะที ่สอง หลังจาก 12 เดือนของวันที่ประกาศใช้ (ตังแต่
้ วนั ที่ 1
พฤศจิกายน 2014) ลักษณะของการบังคับใช้กฎหมายจะบังคับกับความผิดที่มีบทลงโทษตามที่ได้ ระบุไว้ ใน
คัมภีร์อลั กุรอานและแนวทางของท่านศาสดานบีมฮู มั มัด แต่ยงั ไม่บงั คับใช้ กบั ความผิดที่มีโทษประหารชีวิต เช่น
ความผิดประเภทหลักขโมย มีบทลงโทษด้ วยการตัดมือ เป็ นต้ น ระยะที ่สามคือ หลังจาก 24 เดือนของวันที่มี
ประกาศใช้ (ตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกา 2015) ลักษณะของการบังคับใช้กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ อย่างเต็มรูปแบบ
ซึ่ ง รวมถึ ง ความผิ ด ที่ มี โ ทษประหารชี วิ ต ด้ วย ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ นความผิ ด ร้ ายแรง เช่ น ปล้ น ผิ ด ประเวณี
การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างชายกับชาย หรื อหญิงกับหญิง การฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซึ่งประเภทความผิดเหล่านี ้นัน้
จะมีบทลงโทษถึงขันประหารชี
้
ว ิต

กรอบการบังคับใช้ และประเภทของความผิดต่ อประชาชนบรู ไน 36
35

กลุ่มที ่ 1 บังคับใช้ เพียงเยาวชนบรู ไนเท่านัน้ เช่นการละทิ ้งศาสนาอิสลาม การเคารพบูชาลัทธิ หรื อ
เทพเจ้ าอื่นนอกเหนือจากศาสนาอิสลาม การไม่ถือศีลอด เป็ นต้ น กลุ่มที ่ 2 บังคับใช้ ทงชาวมุ
ั้
สลิมและผู้ที่ไม่ใช่
มุสลิม เช่น ความผิดในการลักขโมย การปล้ น การฆาตกรรม การทําร้ ายร่ างกายผู้อื่น การแสดงพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ เป็ นต้ น กลุ่มที ่ 3 คือความผิดที่ไม่ใช่มสุ ลิมต้ องรับโทษด้ วย หากมีความเกี่ยวโยงกับ
มุสลิม เช่นการผิดประเวณีกบั ชายหรื อหญิงที่เป็ นมุสลิม เป็ นต้ น

34

สามารถ ทองเฝื อ, “อิสลามการเมืองในการบริ หารรัฐสุลต่านบรู ไนดารุ สลาม,” วารสารการเมืองการปกครอง 4, 2
(มีนาคม-สิงหาคม, 2557): 182.
35

เรื่องเดียวกัน, หน้ า 181 – 182.

36

เรื่องเดียวกัน, หน้ า 181 – 182.
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ขอบเขตการใช้ กฎหมายอังกฤษควบคู่กับกฎหมายชารี อะห์
การมี อ ยู่ ข องกฎหมายชารี อ ะห์ นัน้ จะถูก ดํ า เนิ น การควบคู่กับ กฎหมายของอัง กฤษ บางกรณี
กฎหมายอัง กฤษจะสามารถจัด การได้ เช่ น การลัก ขโมย ปล้ น ข่ม ขื่ น ทํ า ลายชื่ อ เสีย ง ฆาตกรรม และ
การทําให้ เจ็บปวด กรณี เช่นนันจะถู
้ กสอบสวนโดยตํารวจ หรื อเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับศาสนา หน่วยงานราชการ
ในกฎหมายอื่น ๆ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมตามมาตราที่ 197 37 ของกฎหมายอาญาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ใดก็ตามที่ทําที่ทําให้ เกิ ดการเสื่อมเสียของภาพพจน์ อิสลาม ตัวอย่างเช่ น การดื ่มแอลกอฮอล์ คนที ่ไม่ ใช่
คนมุสลิ มถูกห้ามไม่ ให้ดื่มแอลกอฮอล์ ในที ่สาธารณะ รวมถึ งแสดงให้คนเห็ นในที ่สาธารณะ ค่าปรับไม่ เกิ น
8000 เหรี ยญ จํ าคุกไม่เกิ น 2 ปี หรื อ ทัง้ คู่ 38
37

ซึ่ง อาจกล่า วได้ ว่ า หากประเทศบรู ไ นได้ ถึ ง กํ า หนดบัง คับ ใช้ ก ฎหมายชารี อ ะห์ อ ย่า งเต็ ม รู ป แบบ
ในปลายปี 2015 นันจะทํ
้
าให้ ประเทศบรู ไนเป็ นประเทศมุสลิมประเทศแรกในโลกที่มีการบังคับใช้ กฎหมาย
อย่างเต็มรูปแบบ ซึง่ ประเทศมุสลิมในตะวันออกกลาง แม้ ว่าจะมีการใช้ กฎหมายชารี อะห์มาช้ านานแล้ วก็ตาม
แต่การบังคับใช้ อย่างจริ งจังและระดับการบังคับใช้ จะแตกต่างกันไป ซึ่งอาจกล่าวได้ ว่ายังไม่มีประเทศใดเลย
ที่บงั คับใช้ กฎหมายชารี อะห์อย่างเต็มรูปแบบ 39
38

กลไกและเหตุปัจจัยของการผลักดันให้ มีการประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์

ในการผลักดันที่ทําให้ เกิ ดกฎหมายชารี อะห์ นนั ้ เป็ นการปรากฏขึน้ ตามวัตถุประสงค์ ของสถาบัน
สุลต่าน ซึ่ง เป็ นผู้ป กครองสูงสุดของประเทศโดยมีกลไกที่ผลักดันโดย สภาศาสนา (Religious Council)
ซึง่ เป็ นสภาที่ปรึกษาของสถาบันกษัตริ ย์ โดยทําหน้ าที่จดั การเรื่ องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม โดยสัง่ การให้
มีการปฏิบัติโดยกระทรวงกิจการศาสนา (Ministry of Religious Affairs) โดยมีปัจจัยการผลักดันให้ มี
การประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2014 นัน้ เกิดจาก 1.) การวิพากษ์ วิจารณ์การทํางาน
ของรัฐบาลจากประชาชนผ่านอินเตอร์ เน็ตอย่างกว้ างขว้ างมากขึ ้น 2.) เกิดคดีอาชญากรรมที่คกุ คามประชาชน
บรูไนที่มีอตั ราเพิ่มสูงขึ ้น และประการสุดท้ ายมาจากปั จจัยภายนอก จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
ในหลายประเทศในตะวันออกกลาง เพื่อที่จะป้องปรามสิง่ ที่อาจเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คง และความไม่สงบ
ภายในประเทศได้ ซึง่ การผลักดันให้ กฎหมายชารี อะห์ในครัง้ นี ้ก็เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเมืองของสถาบัน
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 ทองเฝื อ, “อิสลามการเมืองในการบริ หารรัฐสุลต่านบรู ไนดารุ สลาม, ”วารสารการเมืองการปกครอง 4, 2
(มีนาคม-สิงหาคม, 2557): 183.
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สุลต่านให้ ดํารงอยู่ เนื่องจากกฎหมายชารี อะห์ นนั ้ มีบทลงโทษที่มีความรุ นแรง จึงทําให้ สงั คมมีความสงบ
เรี ยบร้ อย ป้องปรามสิง่ ที่อาจเป็ นภัยคุกคามต่อความมัน่ คง และความไม่สงบภายในประเทศ 40
39

ในการร่ างกฎหมายทุกฉบับของรัฐธรรมนูญที่เป็ นกฎหมายใหม่ต้องได้ รับการอนุมตั ิจากสุลต่านแล้ ว
จึ ง ประกาศใช้ เป็ นกฎหมายได้ ในรู ป แบบตามราชกิ จ จานุเ บกษา และจะมี ผ ลบัง คับ ใช้ ในวัน ที่ สุล ต่ า น

ทรงได้ รั บ การอนุมัติ 41กฎหมายอิ ส ลามในบรู ไ นยัง คงอยู่ภ ายใต้ สภาศาสนา (Religious Council) 42
การประกาศใช้ กฎหมายชารี อ ะห์ นัน้ ซึ่ ง มี ก ารขึ น้ อยู่ กั บ กรมกฎหมายอิ ส ลาม กรมนี ม้ ี ห น่ ว ยงานย่ อ ย
4 0

4 1

อีก 4 หน่วยงานคือ มุฟตี หัวหน้ าผู้พิพากษา สภาศาสนาอิสลาม และฝ่ ายสืบสวนและลงโทษ 43
หน่ ว ย งาน แรก แผนกมุ ฟ ตี โดย มุ ฟ ตี เป็ น หั ว ห น้ าสู ง สุ ด ด้ าน กิ จก รรม ศาสนาอิ สลา ม
เป็ นผู้ ประกาศตั ว ชี ข้ าด หรื อวิ นิ จ ฉั ย ปั ญหาต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในสั ง คมมุ ส ลิ ม มุ ฟ ตี เ ป็ นประธาน
คณะกรรมการศาล และประธานคณะกรรมการด้ านกฎหมาย นอกจากนี ้มุฟตียังดํารงตําแหน่งเป็ นสมาชิ ก
42

ของสภาศาสนาอิสลามอีกด้ วย 44
หน่ว ยงานที่ สอง แผนกหัว หน้ าผู้พิ พ ากษา (กอฎี ) มี อํ านาจหน้ า ที่ ดูศ าลศาสนาทัง้ 2 แห่ง คื อ
43

ศาลผู้พิพากษา 45 และศาลผู้พิพากษาประจําเขต 46
หน่ ว ยงานที่ ส าม แผนกศาลศาสนา (ศาลชารี อะห์ ) มี อํ า นาจหน้ าที่ ใ นการให้ คํ า ปรึ ก ษา
แก่สมเด็จพระราชาธิ บดี (สุลต่าน) ในเรื่ องเกี่ยวกับกิจการของมุสลิม สภานี ้มีคณะกรรมการที่เป็ นหลักอยู่ 2
ฝ่ าย คือ คณะกรรมการกฎหมายที่มีหน้ าที่วินิจฉัยปั ญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับคนมุสลิม
คณะกรรมการศาล เป็ นศาลที่ รั บ คํ า ร้ อง หรื อ ข้ อร้ องเรี ย นต่ า ง ๆ ทั่ว ราชอาณาจั ก รนอกจากนัน้ แล้ ว
แผนกศาลศาสนายัง มี ห น้ าที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ แก่ ค นยากจน หรื อ คนที่ ทํ า งานเพื่ อ ศาสนา
รายได้ หลักของศาสนาได้ รับจากค่าธรรมเนียมในด้ านต่าง ๆ จากค่าปรับในศาลศาสนา กําไรจากธนาคาร และ
44

40

45

เรื่องเดียวกัน, หน้ า 184.
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 และชัยวัฒน์ มีสณ
ั ฐาน. A History of Brunei, หน้ า 100.
44
เรื่องเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน.
45
มีอํานาจหน้ าที่ในการตัดสินคดีทวั่ ราชอาณาจักร
46
มีอํานาจเฉพาะในเขตใดเขตหนึ่ง เท่านัน้
41
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ชะกาตประเภทต่าง ๆ ทุก ๆ ปี แผนกนีไ้ ด้ มอบเงิ นบริ จาคเป็ นล้ านดอนลาร์ ให้ แก่ผ้ ูยากไร้ ผู้ที่เข้ ารั บศาสนา
อิสลามใหม่ ๆ ผู้ที่เดินทางไกลไปประกอบพิธีฮจั ญ์ และผู้ที่ประสบภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ 47
46

หน่วยงานสุดท้ าย แผนกสืบสวน มีอํานาจหน้ าที่ตรวจสอบมีเจ้ าหน้ าที่ทวั่ ประเทศกว่า 70 คน 48
47

เหตุปัจจัยของการผลักดันให้ มีการประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์

ในการประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์ ในครั ง้ นีเ้ นื่องจากรั ฐเกิดสภาวะฉุกเฉิน 49 ในรู ปแบบต่าง ๆ
รัฐจึงจําเป็ นที่ต้องรักษาอํานาจโดยดํารงอยู่ไว้ ซึ่งระบอบการปกครองแบบเดิมโดยสามารถนําทฤษฎี Neo –
traditional State (รัฐดังเดิ
้ มรู ปแบบใหม่) มาอธิ บายโดยได้ มีการผสมผสานกับระบบเก่าที่เคยมีมาเมื่อนาน
มาแล้ ว โดยมีการรื อ้ ฟื น้ ขึ ้นมาอีกครัง้ ในรู ปแบบที่เป็ นลักษณะเฉพาะของบรู ไน เพื่อทําให้ ประเทศบรู ไนมีความ
เข้ มแข็งมากขึ ้น และรวมอํานาจต่าง ๆ ไว้ ที่ศนู ย์กลาง
1.) การวิ พากษ์ วิจารณ์ การทํ างานของรัฐบาลจากประชาชนผ่านอิ นเตอร์ เน็ตอย่ างกว้างขว้าง
มากขึ้ น ประเทศบรู ไนนันหลั
้ งจากได้ รับเอกราชประเทศก็ประสบกับปั ญหาทางด้ านวิกฤตเศรษฐกิจเอเชี ย
48

ได้ ก่อตัวขึ ้นตังแต่
้ เดือนสิงหาคม 1997 50 ในช่วงเวลานันเองราคานํ
้
้ามันทัว่ โลกได้ ปรับตัวลดลงถึงร้ อยละ 40
ทําให้ รายได้ การส่งออกนํ ้ามัน และก๊ าซธรรมชาติของบรู ไนได้ รับผลกระทบ ต่อมาในปี 1998 อัตราการเติบโต

ของเศรษฐกิ จลดน้ อยลงเหลือ เพี ยงร้ อยละ 1 51 ทัง้ สองเหตุก ารณ์ ดังกล่า วเกิ ด ขึน้ ในจัง หวะที่ ภาคการเงิ น
ของบรู ไนต้ องศูนย์เสียเงินจํานวนมาก ไปกับการบริ หารงานที่ผิดพลาด และความไม่โปร่ งใสของรัฐบาลทําให้
ภาคประชาชนเริ่ มมีเสียงวิพากษ์ วิจารณ์ จึงทําให้ เกิดการจับตาไปที่ เจ้ าชายญัฟรี ย์ บุลเกียะห์ (Price jefri

Bolkiah) องค์พระอนุชาในฐานะรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังเป็ นทังเจ้
้ าของบริ ษัทอเมดีโอ (Amedeo) 52
ต้ องประสบกับปั ญหาการล้ มละลาย และก่อหนี ้ไว้ สงู ถึง 6 พันล้ านเหรี ยญบรู ไน ในขณะที่เจ้ าชายญัฟรี ย์ บุล
เกียะห์ ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง การวิพากษ์ วิจารณ์ของภาคประชาชนมองว่าเกิดจาก
การบริ ห ารงานด้ านการเงิ น ที่ ผิ ด พลาด ไม่ โ ปร่ ง ใส และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การนํ า เงิ น ของหลวงมาใช้
51

47

เรื่องเดียวกัน, หน้ า 100.
เรื่องเดียวกัน, หน้ าเดียวกัน.
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
ทรายแก้ ว ทิพากร และคณะ, บรรณาธิการ, “บรูไน,” เอเชียรายปี 1999/2542 (2542): 42.
52
เป็ นกลุม่ อสังหาริ มทรัพย์รายใหญ่ที่สดุ ของบรูไน
48
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ส่วนตัวอย่างฟุ่ มเฟื อยของราชวงศ์ ดังนันในช่
้ วงเวลา 1998 – 1999 ปฏิกิริยาภาคประชาชนได้ เริ่ มก่อตัวขึ ้น 53
โดยหลังจากนันเจ้
้ าชายญัฟรี ย์ก็ได้ ลาออกจากตําแหน่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง แต่ทงนี
ั ้ ้กระแสต่าง ๆ
52

ได้ เพิ่มสูงขึ ้นในช่วงปี 2000 54
2.) เกิ ดคดี อาชญากรรมที ่คุกคามประชาชนบรู ไนที ่มีอตั ราเพิ่ มสูงขึ้ น ประเทศบรู ไนนันมี
้ การเข้ ามา
ทํ า งานของแรงงานต่ า งด้ าวในประเทศบรู ไ นจํ า นวนมาก ยกตัว อย่ า งเช่ น แรงงานจากประเทศไทย

ซึง่ สถิติเมื่อปี 1996 มีแรงงานจากต่างชาติเข้ าไปทํางานในประเทศบรู ไนจํานวน 110,000 คน 55 มีแรงงานจาก
54

ไทยประมาณ 59,553 คน 56 ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ ้นจากแรงงานที่เข้ าไปทํางานในประเทศบรู ไนนันก็
้ พบปั ญหา
เช่น ความไม่เข้ าใจด้ านภาษา วัฒนธรรม และประเพณีของชาวบรูไน เข้ าทํางานอย่างไม่ถกู ต้ องตามกฎหมายมี
การลักลอบเข้ ามาทํางาน เป็ นต้ น แต่ปัญหาที่ถือได้ วา่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนบรูไนเป็ นอย่างมาก คือ การดื่ม
55

สุรา ก่อการทะเลาะวิวาท และการก่ออาชญากรรม 57 ในรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็ นผลกระทบที่ถือได้ ว่าเป็ นการ
คุกคามประชากรชาวบรูไนที่นบั ถือศาสนาอิสลาม จึงทําให้ จํานวนคดีอาชญากรรมในบรูไนเพิ่มขึ ้น 8 เปอร์ เซ็นต์
ระหว่างปี 2011 และ 2012 ตามรายงานล่าสุดที่ออกโดยกระทรวงการวางแผนและการพัฒนาเศรษฐกิจ
รายงานอธิ บายอาชญากรรมต่อทรัพย์สินเป็ นการก่ออาชญากรรมมากที่สดุ ของการบันทึกผลคดีในปี 2013
56

ขึ ้น 25 เปอร์ เซ็นต์จากปี 2012 58
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็เพิ่มขึ ้น 7 เปอร์ เซ็นต์ จึงถือว่าอัตราอาชญากรรมคิดเป็ น 16 คน ต่อ

ประชากรบรูไน 1,000 คน 59
3.) จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมื องในหลายประเทศในตะวันออกกลาง จากเหตุการณ์ความ
ไม่ ส งบทางการเมื อ งในตะวัน ออกกลางนัน้ ถื อ ได้ ว่ า เป็ นกระแสที่ เ กิ ด จากปั จ จั ย ภายนอก เนื่ อ งมาจาก
ความไม่สงบดังกล่าวนันได้
้ ส่งผลต่อบรู ไนแต่ไม่ใช่ผลกระทบที่เกิดขึ ้นโดยตรง แต่บรู ไนนันถื
้ อได้ ว่ามีรูปแบบ
การปกครองแบบรวมอํ า นาจ เหมื อ นกับ ทางตะวัน ออกกลาง และโดยเฉพาะความสัม พัน ธ์ ที่ ใ กล้ ชิ ด กับ
58

53

ดลยา เทียนทอง, อาเซียนท้ าทายสิ่งใหม่และการปรับตัว (กรุงเทพฯ: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
2548), หน้ า 103.
54
เรื่องเดียวกัน, 104.
55
ดลมนรรจน์ บากา และชัยวัฒน์ มีสณ
ั ฐาน. A History of Brunei, หน้ า 213.
56
เรื่องเดียวกัน, หน้ า 214.
57
เรื่องเดียวกัน, หน้ า 216.
58
THE 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).
59
THE 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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โลกมุสลิมโดยเฉพาะประเทศ ซาอุดิอาราเบีย ซึง่ เหตุการณ์ดงั กล่าวนี ้เป็ นคลืน่ การปฏิวตั ิที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
โดยมีการเดินขบวนและการประท้ วงซึ่งเกิดขึ ้นในตะวันออกกลางและแอฟริ กาเหนือ ตังแต่
้ วนั ที่ 18 ธันวาคม
2010 มีรูปแบบเป็ นการต่อต้ านของพลเมืองในการรณรงค์ต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการนัดหยุดงาน การเดินขบวน
โดยเหตุการณ์ ดัง กล่าวนี ้ เรี ยกว่า “อาหรั บ สปริ ง (Arab Spring)” 60 การลุกขึน้ ประท้ ว งของประชาชนใน
ตะวันออกกลางนันเกิ
้ ดจากความไม่พอใจการบริ หารงานของรัฐบาล ทังเรื
้ ่ องของการคอรัปชัน่ การการผูกขาด
อํานาจไว้ ยาวนานจนเกิ ดไปจนทําให้ ประชาชนออกมาเรี ยกร้ องทําให้ กลางเมืองของโลกตึงเครี ยดขึ ้น และ
ความขัดแย้ งในภูมิภาคตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง เนื่องจากภูมิภาคนี ้เป็ น
กลุ่มประเทศผู้ส่งออกนํ ้ามันรายใหญ่ของโลก ถึงแม้ ว่าประเทศบรู ไนเองนันถื
้ อได้ ว่า เป็ นประเทศที่มีความ
เข้ มแข็ งในเรื่ อง ของการจัดการระบบสังคมแบบสวัสดิ การ และระบอบการปกครองที่ มั่นคง ที่เกิ ดปั ญหา
ด้ านความมัน่ คง และทางสังคมน้ อยที่สดุ แต่อย่างไรก็ตามก็ไม่อาจสามารถทราบได้ ว่า ปั ญหาความไม่พอใจ
ของภาคประชาชนในประเทศจะก่อตัวขึ ้นเมื่อใดเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างนํ ้ามันมีวนั หมดไป และ
การเกิดกระแสความขัดแย้ งต่าง ๆ ขึ ้นในโลกมุสลิมนันถื
้ อได้ วา่ มีการเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็ ว เพราะชาวมุสลิม
ทัว่ โลกเป็ นพี่น้องกัน เนื่องจากความเป็ นมุสลิมที่มีลกั ษณะเฉพาะตัว ในความไม่พอใจของระบบของการผูกขาด
อํานาจของผู้ปกครองจนทําให้ มีการลุกฮือเกิดขึ ้นได้ จนนํามาซึ่งการประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์ เนื่องมาจาก
กฎหมายชารี อ ะห์ นัน้ ถื อ ได้ ว่ า เป็ นกฎหมายที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และรุ น แรงอาจจะทํ า ให้ ผ้ ูค นในประเทศ
เกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมาย 61 แต่บรูไนมีการใช้ กฎหมาย ในลักษณะเฉพาะของประเทศบรู ไนมากกว่าที่จะ
ใช้ กฎหมายที่มีการบัง คับมากจนเกินไป แต่มีการให้ ประชากรในประเทศค่อย ๆ เรี ยนรู้ เกี่ยวกับกฎหมายไป
60

ทีละขึ ้นตอน โดยการผ่านสือ่ และบทเรี ยน 62
61

การประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์ที่เกิดขึ ้นมานันก็
้ เกิดมาจากการผลักดันจากปั จจัยดังกล่าวข้ างต้ น ยัง
ไม่มีการทราบชัดว่ากฎหมายชารี อะห์นนจะสามารถที
ั้
่จะแก้ ไข ปั ญหาต่าง ๆ ให้ เป็ นไปตามที่สลุ ต่านประสงค์แต่
อย่างใด แต่ผลที่ออกมาเบื ้องต้ นนันในเรื
้
่ องของการแก้ ไขปั ญหาอาชญากรรม ที่เป็ นภัยคุกคามประชาชนชาว
บรู ไนนันถื
้ อได้ ว่าประสบผลสําเร็ จในเบื ้องต้ น อาจจะเป็ นเพราะคนเกรงกลัวต่อกฎหมายทําให้ การก่อความ
ไม่สงบต่าง ๆ เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้ น้อยลง โดยสุลต่านมองว่าการประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์ จะทําให้ รักษา
ความเป็ นปึ กแผ่นทางสังคม นํามาซึ่งเป็ นรากฐานทางอํานาจโดยได้ รับการสนับสนุนจากภาคประชาชน และ
กลุม่ ชนชันทางสั
้
งคมอื่น ๆ โดยเป็ นการยอมผ่อนปรนที่สามารถอธิบายตามทฤษฎี Neo – traditional State
60
61
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(รัฐดังเดิ
้ มรูปแบบใหม่) โดยดึงนําเอาระบบระเบียบเก่าอย่างกฎหมายชารี อะห์มาฟื น้ ฟูอีกครัง้ แต่ปรับให้ มีการ
เข้ ากับสมัยปั จจุบนั แต่แบบของบรู ไน และดํารงอยู่บนรากฐานความเป็ นชาติ ของอุดมการณ์ Malayu Islam
Beraja – MIB ได้ อย่างแยบยล จึงถือได้ ว่ากฎหมายชารี อะห์ถือเป็ นก้ าวที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองที่ผนวกอํานาจให้ มีการเบ็ดเสร็ จยิ่งขึน้ จากฐานเสียงของประชาชน และความมัน่ คงทางการเมือง
ประเพณี วัฒ นธรรมของศาสนาอิ ส ลาม และรั ก ษาอํา นาจเอาไว้ ท่า มกลางความวุ่น วายที่ อ าจเกิ ด ขึน้ ใน
ระยะเวลาใดเวลาหนึง่ ได้

บทสรุป
ในการประกาศใช้ ก ฎหมายชารี อ ะห์ นัน้ ถื อ ได้ ว่ า เป็ นวิ ธี อ ย่า งหนึ่ ง ของสถาบัน สุล ต่ า น เพื่ อ ที่ จ ะ
ดํ า รงอยู่ ไ ว้ บนท่ า มกลางการปกครองรู ปแบบเดิ ม คื อ การปกครองแบบสมบู ร ณาญาสิ ท ธิ ราช
ซึ่ง เป็ นการปกครองที่ ถื อได้ ว่า เป็ นการรวมอํ า นาจไว้ สู่ศูน ย์ ก ลางอย่า งเบ็ ด เสร็ จ เด็ ด ขาด แต่ก ารปกครอง
รู ป แบบดัง กล่า วมี ค วามเสี่ ย ง สถาบัน จะต้ อ งได้ รั บ จากกระแสต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ทัง้ ภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศที่ มี ก ารโจมตี ว่า เป็ นการขัด กับ หลักสิท ธิ ม นุษ ยชน ซึ่ง การเกิ ด ขึน้ ของกฎหมายชารี อ ะห์
เกิดมาจากกลไกการขับเคลือ่ นโดยสภาศาสนา และเหตุปัจจัยเกิดมาจาก
1)

การวิพากษ์ วิจารณ์การทํางาน ของรัฐบาลจากประชาชนผ่านอินเตอร์ เน็ตอย่างกว้ างขว้ างมากขึ ้น

2)

เกิดคดีอาชญากรรมที่คกุ คามประชาชนบรูไนที่มีอตั ราเพิ่มสูงขึ ้น

3)

ปั จจัยจากภายนอกจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในหลายประเทศในตะวันออกกลาง ซึ่ง
ผลกระทบจากสาเหตุตา่ ง ๆ จะนํามาซึง่ ความเปลีย่ นแปลงโครงสร้ างทางการเมืองแบบเดิม และทําให้
เกิดการสัน่ คลอนของระบบกษัตริ ย์ได้ โดยจุดมุ่งหมายของการประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์นนก็
ั ้ เพื่อ
เสริ มสร้ างสถาบันกษัตริ ย์ให้ มีความอยูร่ อดต่อไป และเพื่อเพิ่มความชอบธรรมของระบอบสุลต่าน โดย
มีการอิงอยู่บนพื ้นฐาน Malayu Islam Beraja – MIB ได้ อย่างแยบยลที่สดุ โดยการใช้ กฎหมาย
ชารี อะห์ ซึ่งการนําหลักปฏิบตั ิตามกฎหมายนัน้ ยังไม่ได้ นํามาใช้ อย่างกะทันหัน แต่จะใช้ วิธีการนํา
กระบวนการและหลักต่างๆ ยังเป็ นการรับรองความเป็ นอยู่ รวมไปถึงชนชันทางด้
้
านสังคมของชาว
มุ ส ลิ ม ซึ่ ง หลั ก ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายจะสามารถทํ า ให้ พวกเขาไม่ ร้ ู สึ ก ถึ ง ความกดดั น และ
การข่มเหงจากสังคมภายในประเทศบรูไน และยังเป็ นกฎหมายที่ใช้ สาํ หรับปกครองชาวมุสลิม แต่อาจ
เป็ นการสร้ างความไม่สะดวกให้ กับประชาชนบรู ไนบางส่วนแต่ในที่สดุ แล้ วจําเป็ นต้ องปรับตัว และ
จากกระแสการโจมตีจากภายนอกบรู ไนก็มองว่าการกระทําในครัง้ นี ้ ก็เพื่อป้องปรามปั ญหาที่จะเกิด
ขึ ้นมาในอนาคตได้ สลุ ต่านได้
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แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามกฎหมายชารี อ ะห์ นั น้ ก็ มี ทั ง้ ข้ อดี และข้ อเสี ย แต่ เ ป็ นเรื่ อ งที่ แ ล้ ว แต่ มุ ม มอง
ของแต่ละบุคคล ซึง่ ในความคิดเห็นของผู้วิจยั นันถึ
้ งแม้ กฎหมายชารี อะห์จะมีการประกาศใช้ อย่างเป็ นขันตอน
้
เพื่อที่จะให้ ประชาชนภายในประเทศให้ การยอมรั บ แต่ถึงอย่างไรก็ ต ามการประกาศใช้ กฎหมายชารี อะห์
ถื อเป็ นการสร้ างกรอบทางสังคมที่มีความเข้ มงวดมากเกิ นไป จากการที่โลกภายนอกให้ การจับตามองว่า
การใช้ กฎหมายชารี อะห์ถือเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเป็ นเรื่ องที่ไม่นา่ แปลกเนื่องจากบริ บททางกฎหมาย
นัน้ ครอบคลุม ทุก อย่ า งในชี วิ ต ประจํ า วัน ของชาวมุส ลิม ที่ เ ป็ นประชาชนบรู ไ น การกระทํ า ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ
จึงเป็ นการลิดรอนสิทธิในบางประการ การประกาศใช้ ชารี อะห์ในครัง้ นี ้จึงต้ องมีการจับตามองในอนาคตต่อไป
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National Trade Union Congress (NTUC) กับการพิทกั ษ์ ผลประโยชน์ ของ
สมาชิกสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมในประเทศสิงคโปร์
: กรณีศึกษา หน่ วยงานการคุ้มครองผู้บริโภคโดย NTUC FairPrice

นฤมล มณีทอง

หากกล่าวถึง “สิงคโปร์ ” ภาพของเกาะเล็ก ๆ ที่มีพื ้นที่เพียง 716.1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใกล้ เคียงกับ
พื ้นที่จงั หวัดภูเก็ต ณ ประเทศไทย มีจํานวนประชากรประมาณ 5.39 ล้ านคน ประกอบด้ วยประชากรเชื ้อชาติจีน
มลายู ทมิฬและเชื อ้ ชาติอื่น ๆ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชี พในโรงงานอุตสาหกรรมและส่วนหนึ่ง
ประกอบอาชีพการค้ าขาย ซึ่งการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิ จจะอาศัยการผลิตด้ านการอุตสาหกรรมเป็ นหลัก
นับตังแต่
้ ทศวรรษ 1960 – ปั จจุบนั เศรษฐกิจที่เกิ ดจากการประกอบการอุตสาหกรรม ส่งผลให้ สิงคโปร์
เป็ นประเทศชันนํ
้ าประเทศหนึง่ ของโลกในปั จจุบนั

ประวัติศาสตร์ ภาพรวมแรงงานประเทศสิงคโปร์ ระหว่ างก่ อนทศวรรษ 1960–ทศวรรษ
2000
อย่างไรก็ตาม ตังแต่
้ สงิ คโปร์ แยกตัวออกจากสหพันธรัฐมลายานัน้ สิงคโปร์ ได้ มีปัญหาต่าง ๆ ที่ติดตาม
มาด้ วย โดยเฉพาะปั ญหาทางด้ านแรงงาน อันเป็ นอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจากปั ญหา
แรงงานส่งผลทางด้ านเศรษฐกิจแล้ วยังส่งผลถึงปั ญหาด้ านการเมืองอีกด้ วย ซึ่งปั ญหาในประเด็นผู้ใช้ แรงงาน
ได้ เกิดสะสมตังแต่
้ ก่อนทศวรรษ 1960 โดยเฉพาะช่วงปี 1945 เมื่อญี่ปนพ่
ุ่ ายแพ้ ในสงครามต่อประเทศพันธมิตร
ซึ่ ง ต่ อ มาได้ มี ก ารรวมตั ว กั น ของผู้ ใช้ แรงงานชาวจี น และผู้ ใช้ แรงงานหลากหลายเชื อ้ ชาติ จ นเกิ ด
กลุม่ คอมมิวนิสต์มลายา หรื อ MCP เกิดขึ ้น และมีการแพร่ กระจายระบบความคิดในรู ปแบบของคอมมิวนิสต์
กระจายไปยังผู้ใช้ แรงงานในระดับล่าง ซึง่ เป็ นประชากรส่วนใหญ่ของสิงคโปร์ ในช่วงเวลานัน้
จนกระทัง่ ปี 1946 เมื่ออังกฤษได้ เข้ ามาปกครองมลายาอีกครัง้ อังกฤษยกเลิกการปกครองลักษณะ
สเตทส์ แซทเทิ ลเมนท์ และรวมปี นัง และมะละกาเข้ ากับ สหภาพมลายา (Malayan Union) แต่สิงคโปร์
กลับแตกต่างไป เมื่ออังกฤษให้ สงิ คโปร์ ยงั อยูภ่ ายใต้ การปกครอง

NTUCกับการพิทกั ษ์ ผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมในประเทศสิงคโปร์
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ของอังกฤษโดยอยู่ในฐานะอาณานิคมแบบเอกเทศ 1 ประกอบกับการให้ สิทธิ ทางการเมืองโดยการ
บัญญัติกฎหมายที่เอื ้อประโยชน์ตอ่ ประชากรที่มีความคิดและได้ รับการศึกษาแบบตะวันตกเท่านันที
้ ่จะสามารถ
2
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ ภายใต้ การดูแลของเจ้ าอาณานิคมอังกฤษ ซึง่ พรรคการเมืองแบบ White Collar
พรรคแรกของสิ ง คโปร์ คื อ พรรคก้ าวหน้ า หรื อ Progressive Party ซึ่ ง ได้ รั บ การสนับ สนุน จากอัง กฤษ
ให้ ดําเนินงานทางการเมือง 3 ในขณะที่กระแสจากประชาชนโดยเฉพาะผู้ใช้ แรงงานในสิงคโปร์ ในปี 1946
ได้ แสดงการต่อต้ านรัฐบาลและเจ้ าอาณานิคมอังกฤษอย่างรุ นแรง โดยสหภาพแรงงานที่มีบทบาทโดดเด่น
ได้ แก่ สหพันธ์ ผ้ ใู ช้ แรงงาน หรื อ General Labour Union (GLU) ซึ่งเป็ นผู้รวบรวมบรรดาแรงงานจากสหภาพ
แรงงานอื่น ๆ และจากบรรดาผู้ใช้ แรงงานภายใต้ การนําคอมมิวนิสต์ เพื่อโจมตีและหยุดงาน เพื่อประท้ วง
เรี ยกร้ องเกี่ยวกับสวัสดิการและความยุติธรรมจากการทํางานที่สมควรได้ รับ เช่น การเรี ยกร้ องค่าแรงที่เพิ่ม
มากขึ ้น การมีสิทธิเข้ าถึงระบบสาธารณะสุขและการแพทย์ที่ดีขึ ้นการจับจ่ายสินค้ าในราคายุติธรรม มีวนั หยุด
ที่ยาวขึ ้น มีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ ้น มีเบี ้ยขยันให้ แก่แรงงาน การมีประกันอุบตั ิเหตุและชีวิตเพื่อความปลอดภัย
ในการทํ า งานกับ เครื่ อ งจัก รภายในอุต สาหกรรม และการลดใช้ อํ า นาจอย่ า งไร้ เหตุผ ลจากการไล่อ อก
โดยปราศจากความเป็ นธรรม รวมถึงการถูกแย่งงานจากผู้ใช้ แรงงานชาวญี่ปนที
ุ่ ่มีราคาถูกกว่า เมื่อเกิดสภาวะ
สงครามทําให้ เกิดการเข้ ามาของผู้ใช้ แรงงานญี่ปนและผู
ุ่
้ ใช้ แรงงานจากแหล่งต่าง ๆ เข้ ามาในสิงคโปร์ ทําให้ เกิด
การแย่งงานและกดราคาค่าแรงผู้ใช้ แรงงานในสิงคโปร์ 4 เป็ นต้ น
0

1

2

3

รัฐบาลพรรคก้ าวหน้ า ได้ มีการควบคุมและจัดตังสหภาพแรงงานที
้
่ปรึกษาศาลอุตสาหกรรม นับว่าเป็ น
สหภาพแรงงานที่จัดตัง้ จากรั ฐบาลในสิงคโปร์ เป็ นลําดับต้ น โดยใช้ เป็ นเครื่ องมือในการควบคุมและบังคับ
บรรดาสหภาพแรงงานต่าง ๆ ที่ต้องการประท้ วงและก่อความไม่สงบต่อรัฐบาล ต่อมารัฐบาลพรรคก้ าวหน้ า
ได้ พฒ
ั นาโดยการนําสหภาพแรงงานและศาลอุตสาหกรรมผนวกรวมจนกําเนิดองค์กรใหม่อย่าง Singapore
Federation of Trade Union (SFTU) แต่สดุ ท้ ายก็ ไ ม่สามารถแก้ ไขปั ญหาการประท้ วงอย่างรุ นแรง
ของบรรดาผู้ใช้ แรงงานได้ สําเร็ จ 5 ต่อมาในปี 1950 กอปรกับ ลี กวน ยู และนายลิม ชิน เสียง ได้ กลายมาเป็ น
4

1

Ernest C.T. Chew and Edwin Lee Editors, ประวัติศาสตร์ สิงคโปร์ , แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิ
โครงการตําราสังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557), หน้ า 60.
2

เรื่องเดียวกัน, หน้ า 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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ผู้ร่วมก่อตังพรรคกิ
้
จประชาชน ในปี 1954 6 นับเป็ นการรวมของ White collar Blue collar ในพรรคเดียว
โดยมีฐานมวลชนสหภาพแรงงาน อาทิ สมาคมต่อต้ านอังกฤษ (ABL) สหพันธ์ คนงานร้ านค้ า และโรงงาน
แห่งสิงคโปร์ (SFSWU) สมาคมกรรมกรท่าเรื อสิงคโปร์ (SHBSA) สมาคมนักศึกษาสิงคโปร์ ต่อต้ านอังกฤษ
(SSABL) สหพันธ์คนงานโรงงานยาง (RWU) สหพันธ์ผ้ ใู ช้ รถโดยสาร (SBWU) สหพันธ์ผ้ ใู ช้ แรงงาน (GLU) และ
สหพันธ์นกั เรี ยนมัธยมชาวจีนแห่งสิงคโปร์ (SCMSSU) 7 เป็ นฐานมวลชนสนับสนุนพรรคกิจประชาชน เป็ นต้ น
6

ต่อมาภายหลัง แม้ จะเกิดความบาดหมางระหว่างลี กวน ยู กับ ลิม ชิน เสียง หัวหน้ ากลุม่ คอมมิวนิสต์
แต่คะแนนความนิยมที่พรรคกิจประชาชนได้ รับจากสหภาพแรงงานส่งผลให้ พรรคกิจประชาชนสามารถขึ ้นมา
เป็ นพรรคการเมืองหลักของประเทศสิงคโปร์ แ ทนพรรคก้ าวหน้ า จนกระทั่ง ปี 1965 เป็ นต้ น มา สิงคโปร์
ถูกแยกออกจากสหพันธรัฐมลายาจนเกิดการวางแผนและปรับตัวเพื่อดําเนินความอยูร่ อดของสภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ โดยนายกรั ฐมนตรี ลี กวน ยู ได้ อํา นวยนโยบายด้ านเศรษฐกิ จ เพื่อเอาใจนายทุนต่างชาติ
จนทําให้ เกิดความไม่เป็ นธรรมต่อแรงงานของชาวสิงคโปร์ ซึ่งเป็ นจุดที่สร้ างความไม่พอใจให้ แก่ผ้ ูใช้ แรงงาน
ชาวสิงคโปร์ ประกอบกับได้ รับการยุยงจากพรรคคอมมิวนิสต์ในประเด็นความไม่เท่าเทียมดังกล่าว จึงก่อให้ เกิด
การผละงานของผู้ใ ช้ แ รงงานอยู่บ่ อ ยครั ง้ ส่ง ผลโดยรวมต่ อ ผลผลิ ต ที่ ไ ม่ ส ามารถบรรลุเ ป้ าหมายที่ ตัง้ ไว้
ปั ญหาดังกล่าวพรรคกิ จประชาชนไม่อาจปล่อยให้ ปัญ หายืดเยือ้ เพื่อไม่ให้ เกิ ดความเสียหายต่อเศรษฐกิ จ
ของประเทศโดยภาพรวมที่จะนํามาซึง่ ความเดือดร้ อนของประชาชนสิงคโปร์ โดยรวมด้ วย ดังนัน้ นายกรัฐมนตรี
ลี กวน ยู จึ ง ใช้ อํ านาจตามกฎหมายรั ฐ บัญญัติ ISA จัด การกับ สหภาพแรงงานที่ ประท้ ว งอย่างเฉี ย บขาด
จนทํ า ให้ ส ามารถควบคุม สถานการณ์ ใ ห้ เ กิ ด ความสงบเรี ย บร้ อยภายในประเทศได้ ใ นที่ สุด 8 เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การดํ า เนิ น งานที่ เ ป็ นรู ป ธรรมและต่ อ เนื่ อ ง รั ฐ บาลจึ ง ได้ จัด ตัง้ องค์ ก รพิ เ ศษดํ า เนิ น การในเรื่ อ งนี โ้ ดยตรง
คือ องค์กรสภาสหพันธ์แรงงานแห่งชาติสงิ คโปร์ (NTUC)
7

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.
วทัญ�ู ใจบริ สทุ ธิ์, การศึกษาพรรคกิจประชาชนกับวิถีทางในการเป็ นพรรคการเมืองแบบโดดเด่นเพียงพรรคเดียว
(One Dominant Party) ของสิ ง คโปร์ ( ค.ศ. 1954 – 1968) (กรุ ง เทพฯ: สถาบัน เอเชี ย ตะวัน ออกศึ ก ษาฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2555), หน้ า 45.
8
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โครงสร้ างขององค์ กรสภาสหพันธ์ แรงงานแห่ งชาติสิงคโปร์ หรื อ National Trade Union
Congress (NTUC)

ภาพประกอบ องค์กร National Trade Union (NTUC)
ที่มา : History of NTUC 1960s – 2000s, Available from http://www.ntuc.org.sg (February 8, 2015).
สภาสหพันธ์แรงงานแห่งชาติสงิ คโปร์ (NTUC) เป็ นองค์กรแห่งชาติของสหภาพการค้ าในอุตสาหกรรม
การบริ การและเป็ นหน่วยงานของภาครั ฐบาลในสิงคโปร์ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ NTUC เสริ มสร้ างสถานะ
ทางสังคมและความเป็ นอยูข่ องแรงงาน เพื่อสร้ างความแข็งแกร่งและความรับผิดชอบของขบวนการแรงงาน
นอกจากนี ้ วิสยั ทัศน์ของ NTUC คือ การเป็ นขบวนการแรงงานสําหรับปกป้องสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของ
ผู้ใช้ แรงงานทุกเพศทุกวัยและเชื อ้ ชาติ ซึ่ง NTUC จะต้ องเป็ นหัว ใจสําคัญของขบวนการผู้ใช้ แรงงานซึ่ง
ประกอบด้ วย 60 สหภาพแรงงานและจํานวนสมาชิกกว่า 830,000 คน ในยุคแรกของการก่อตังโครงสร้
้
างการ
บริ ห ารขององค์ ก ร NTUC ประกอบไปด้ วย 4 หน่วยหลัก องค์ กรย่อ ย คื อ คณะกรรมการกลาง NTUC
องค์กรสหภาพแรงงานย่อยที่เกี่ ยวข้ อง สหภาพและสมาคมที่เข้ าร่ วมองค์กร NTUC และองค์กรทางสังคม
เป็ นต้ น 9
8

แผนผังโครงสร้ างองค์ กร The National Trade Union Congress
NTUC Central Committee al

Related Organizations

The National Trade Union Congress
( NTUC)

Social Enterprises

NTUC- Affiliated Unions and Associations

9

National Trades Union Congress, “Organization Structure of NTUC”, available from
http://www.ntuc.org.sg (February 9, 2015).

120

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยคณะกรรมการกลางองค์กร NTUC ประกอบด้ วยผู้แทนสหภาพแรงงานจํานวน 21 คน ซึ่งได้ รับ
การเลื อ กตัง้ มากํ า กับ ดูแ ลการทํ า งานของคณะกรรมการกลางโดยมี รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงแรงงาน
เป็ นที่ปรึกษา โดยการทํางานจะมีการจัดการประชุมเพื่อหารื อเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่สําคัญทางด้ านแรงงาน
ส่วนในด้ านองค์กรสหภาพแรงงานย่อยได้ แก่ 5 หน่วยงาน ได้ แก่
1) สมาคมผู้บริ โภคของสิงคโปร์ 10
2) สถาบันการพัฒนาและการจ้ างงาน (E2I) 11
3) ศูนย์แรงงานข้ ามชาติ (MWC) 12
4) สถาบัน Ong Teng Cheong Labour Leadership Institute (OTC) 13
5) มูลนิธิแรงงานสิงคโปร์ (SLF) 14
หน่วยงานเหล่านีเ้ ปรี ยบเสมือนกลไกสําคัญที่องค์ กร NTUC สามารถบริ หารจัดการปั ญหาและ
แก้ ไ ขปั ญ หาแก่ ส มาชิ ก แรงงาน โดยมี ก ารจัด การปั ญ หาอย่า งเป็ นระบบและอยู่ภ ายใต้ ก ารควบคุม ดูแ ล
ของรัฐบาลอย่างใกล้ ชิด เป็ นต้ น
ในด้ านสหภาพสมาคมผู้ใช้ แรงงาน NTUC เป็ นองค์กรซึ่งมีหน้ าที่ในการคุ้มครองผู้ใช้ แรงงาน เช่น
การเจรจาต่อรอง การอุทธรณ์การเลิกจ้ างที่ไม่เป็ นธรรม คําแนะนําการทําสัญญาจ้ างงาน และข้ อเสนอแนะจาก
ผู้ใช้ แรงงานในการดําเนินตามนโยบายที่ตงไว้
ั ้ และการให้ การบริ การด้ านกฎหมายแรงงาน การบริ หารจัดการ
แรงงานต่างชาติ และการประกันความปลอดภัยและสุขอนามัยก่อนและหลังการทํางานของแรงงานทังภายใน
้
และภายนอกประเทศสิงคโปร์ 15 และในส่วนขององค์กรทางสังคม นับเป็ นหน่วยงานที่สําคัญในการประกัน
สวัสดิการ และการให้ ผลตอบแทนจากการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาทางสังคมให้ แก่รัฐ บาลซึ่งมีทงั ้ หมด12
หน่วยงาน ได้ แก่
9

12

13

1 4

10

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

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

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).

2015).

5, 2015).
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1) NTUC Choice Homes คือ หน่วยงานที่สร้ างที่อยู่อาศัยในราคาที่เป็ นธรรมเพื่อให้ สมาชิ ก
สหภาพแรงงานสามารถซื ้อที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตัวเอง 16
2) NTUC Club คือ สถานที่บริ การสําหรับการพักผ่อนของประชาชน เช่น สวนสนุก สนามกอล์ฟ
ห้ างสรรพสินค้ า ฯลฯ 17
3) NTUC Health คือ การดูแลด้ านสุข ภาพอย่างมีคุณภาพและในราคาที่ย่อมเยารวมถึงดูแ ล
ผู้อาวุโสและดูแลคลินิกเวชศาสตร์ คลินิกทันตกรรม ร้ านขายยาร้ านค้ าปลีกและศูนย์กิจกรรม
อาวุโส และกรณีการให้ บริ การคนพิการ 18
4) NTUC Enterprise คือ ส่งเสริ มคุณภาพชี วิตของผู้ใช้ แรงงานในสิง คโปร์ ใ ห้ มีหลัก ประกัน
ด้ านความมัน่ คงในสวัสดิการ ประกันภัยและประกันขันพื
้ ้นฐานต่าง ๆ 19
5) NTUC First Campus คือ หน่วยงานที่ดกู ารศึกษาช่วงปฐมวัยให้ มีคณ
ุ ภาพที่ดีและราคาย่อมเยา
รวมทังการพั
้
ฒนาอาชีพและโอกาสในการทํางานด้ วย 20
6) NTUC Foodfare คือ หน่วยงานที่รักษาเสถียรภาพด้ านราคาอาหารสดในสิงคโปร์ และอาหาร
ฮาลาลเพื่อให้ เกิดราคาที่เป็ นธรรมและมีคณ
ุ ภาพ 21
7) NTUC income คือ หน่วยงานที่ประกันราคาการใช้ บริ การในราคาที่ยอ่ มเยา 22
8) NTUC Learning Hub คือ องค์กรพัฒนาและการฝึ กอบรมผู้ใช้ แรงงานให้ มีความรู้ ความสามารถ
เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ดํารงอยูใ่ นปั จจุบนั 23
15

16

17

18

19

20

21

22

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 องค์กรที่ดแู ลด้ านการออมเงินให้ แก่สมาชิกสหภาพแรงงาน รวมถึงการใช้ บตั ร
ชําระเงินของ VISA ทัว่ โลก โดยจะมีสว่ นลดร้ อยละ 80 ในการซื ้อสินค้ าและบริ การ 24
10) NTUC Media คือ องค์กรซึง่ ทําหน้ าที่เป็ นสือ่ กลางในการส่งเสริ มความเข้ าใจของการใช้ แรงงาน
และปั ญ หาในปั จ จุ บัน เช่ น การจ้ างงานของแรงงานทัง้ หมดรวมทัง้ แรงงานที่ อ าวุโ สและ
ผู้ห ญิ ง และยัง เป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก ารสื่อ ที่ ดี เ ยี่ ย มในการนํ า เสนอความหลากหลายของผลิต ภัณ ฑ์
ที่มีประสิทธิภาพแก่แรงงาน
11) NTUC ริ ฟท์ และ เงินกู้สหกรณ์ คือ องค์กรซึง่ มีหน้ าที่แนะนําให้ สมาชิกในการบริ หารให้ สินทรัพย์
ของสมาชิกเกิดประโยชน์มากยิ่งขึ ้น 25
12) NTUC FairPrice คือ องค์กรช่วยจัดหาสินค้ าอุปโภคและบริ โภคที่จําเป็ นในชี วิตประจํ าวัน
ของประชาชน เพื่อ สนองความต้ อ งการอย่า งเพีย งพอ และเป็ นศูนย์ กระจายอาหารสดและ
คลังสินค้ าส่วนกลางรวมถึงเป็ นบริ ษัทจัดจําหน่ายสินค้ า 26
23

24

25

ในการศึกษาถึงหน่วยงาน NTUC FairPrice ซึ่งเป็ นองค์กรที่ดูแลสิ่งที่จําเป็ นต่อชี วิตประจํ าวัน
ของประชาชนนัน้ ในระยะแรกที่ก่อตังในช่
้ วงทศวรรษ 1970 ซึ่งยังมีความวุ่นวายจากปั ญหาแรงงานของกลุ่ม
สหภาพแรงงานอยู่นนั ้ องค์กรดังกล่าวยังไม่สามารถทํางานได้ เต็มรู ปแบบ จนกระทัง่ พรรคกิจประชาชนได้ ใช้
กฎหมาย ISA เข้ าควบคุมและแก้ ไขปั ญหาจนทําให้ ปัญหาได้ รับการบรรเทาและหมดไป 27
26

ต่อ มาในปี 1983 รั ฐ บาลพรรคกิ จ ประชาชนจึ ง ได้ พัฒ นาหน่ว ยงาน NTUC FairPrice เข้ า สู่
การเป็ นหน่วยงานในรู ปแบบสหกรณ์ โดยการให้ สมาชิกผู้ใช้ แรงงานของสหภาพแรงงานที่จดทะเบียนถูกต้ อง
ร่วมเข้ าเป็ นสมาชิกของหน่วยงาน NTUC FairPrice ซึ่งนอกจากการประกันราคาการบริ โภคสินค้ าจาก NTUC
FairPrice ในราคาที่ยตุ ิธรรมแล้ ว หน่วยงานแห่งนี ้จะรวบรวมเงินส่วนเกินจากการปั นผลแก่สมาชิกสหกรณ์เพื่อ
สนับ สนุน การศึก ษาแก่ บุต รหลานของครอบครั ว ผู้ใ ช้ แ รงงานที่ ร ายได้ น้ อ ย ซึ่ง จะช่ ว ยให้ ท รั พ ยากรมนุษ ย์
ในทุกระดับชัน้ สามารถเข้ าถึงคุณค่าทางการศึกษาและพัฒนาประสิทธิ ภาพเพื่อพัฒนาประเทศสิงคโปร์ ใน
อนาคต 28 จนกระทัง่ ในปี 1985 หน่วยงาน NTUC FairPrice ได้ ผลิตสินค้ ารู ปแบบ “FairPrice HouseBrand”
27

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).

วทัญ�ู ใจบริสทุ ธิ์, การศึกษาพรรคกิจประชาชนกับวิถีทางในการเป็ นพรรคการเมืองแบบโดดเด่นพรรคเดียว (One
Dominant Party) ของสิงคโปร์ ค.ศ. 1954 – 1968, หน้ า 45.
27

28

“History of NTUC Fair Price, 1960s – 2000s,” available from http://www.ntuc.org.sg (February 5, 2015).
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เพื่อลดการนําเข้ าสินค้ าจากภายนอกและนําเข้ าเพียงวัตถุดิบในการผลิตด้ วยตนเองเพื่อให้ เกิดการอุปโภค
บริ โภคสินค้ าในราคาที่ถกู ปั จจัยดังนี ้ได้ ทําให้ เกิดการเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกของ NTUC FairPrice มากขึ ้น เพราะ
นอกจากจะได้ อปุ โภคบริ โภคสินค้ าที่ราคาถูกแต่ยงั ได้ รับเงินปั นผลจากการร่วมลงทุนไปอย่างคุ้มค่าเช่นกัน
ทศวรรษที่ 2000 ได้ เกิดการกระจายสาขาของ NTUC FairPrice อย่างต่อเนื่อง จนกระทัง่ ในปั จจุบนั
มีร้านสะดวกซือ้ ในนามของ NTUC FairPrice กว่า 296 สาขาทั่วประเทศสิงคโปร์ นับ เป็ นการเติบโต
ของร้ านสะดวกซื ้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ ที่ประกอบไปด้ วยร้ านค้ าสะดวกซื ้อ FairPrice, FairPrice
Finest, FairPrice extra, FairPrice Xpress และร้ านสะดวกซื ้อ Cheer ซึ่ง Cheer มีเครื อข่ายซึ่งประกอบ
ไปด้ วยกว่า 160 ร้ านค้ าสะดวกซื ้อทัว่ เกาะ และทําหน้ าที่บริ การลูกค้ ามากกว่า 100,000 คน ต่อวัน

ภาพประกอบ ประเภทร้ านค้ าสะดวกซื ้อ NTUC FairPrice
ที่มา: OUR SOCIAL MISSION. 1960 s – 2000 s. Available from http://www.fairprice.com.sg/.
(February 5, 2015).

กลไกการควบคุมผู้ใช้ แรงงานโดยหน่ วยงาน NTUC FairPrice
นอกจาก NTUC FairPrice มีบริ การด้ านการอุปโภค – บริ โภคสินค้ าที่ราคาถูก กอปรกับเป็ นสินค้ า
ที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่งเป็ นการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอันเป็ นวัตถุประสงค์หลักแล้ ว ยังแตกต่างจากธุรกิจร้ านค้ า
สะดวกซื ้ออื่น ๆ ก็ยงั ได้ ขยายบทบาททางสังคม โดยการสร้ างมูลค่าเพิ่มของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ กบั ผู้ใช้
แรงงานที่สมัครเป็ นสมาชิก ดังต่อไปนี 29้
28

29

2015).

“OUR SOCIAL MISSION, 1960s – 2000s,” available from http://www.fairprice.com.sg/ (February 5,
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1) การผลิตผลิตภัณฑ์ FairPrice HouseBrand เป็ นกลยุทธ์ หนึ่งที่ถกู นํามาใช้ ตงแต่
ั ้ ปี 1985 ซึ่งเป็ น
ช่วงเวลาที่สงิ คโปร์ ประสบปั ญหาการขึ ้นราคาของสินค้ าจากปั จจัย
2) วิกฤตการณ์ราคานํ ้ามันโลกที่เพิ่มสูงขึ ้น จึงทําให้ NTUC FairPrice แก้ ปัญหาโดยการผลิตสินค้ า
เพื่ อ จํ า หน่ า ยแก่ บ รรดาผู้ ใช้ แรงงานทัง้ ประเภทที่ ร ายได้ มากและรายได้ น้ อ ย ซึ่ ง ปั จจุ บัน
นอกเหนือจากแบรนด์ FairPrice HouseBrand ได้ ปรากฏแบรนด์รายย่อยอื่น ๆ ที่ผลิตโดย
ขบวนการผลิตในเครื อของ NTUC FairPrice โดยตรง ได้ แก่ HouseBrand FairPrice, FairPrice
Pasar, FairPrice HomeProud ในด้ านงบประมาณการดําเนินการผลิตภายในประเทศประกอบ
กับมาตรฐานและความทันสมัยของระบบการผลิต ทําให้ ผ้ บู ริ โภคเชื่อมัน่ ในสินค้ าที่ผ่านการผลิต
โดย NTUC FairPrice ราคาไม่แ พงและเป็ นจุด เด่น ในการดึง ดูด การจับ จ่ า ยจากลูก ค้ า
ได้ ตลอดมา
3) การประกัน ราคาภาษี ข องสิ น ค้ า ถูก นํ า มาใช้ เป็ นครั ง้ แรก เมื่ อ ร้ านค้ า สะดวกซื อ้ ทัง้ หลาย
ในเครื อของ NTUC FairPrice เอาความคิดริ เริ่ มที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบจากราคาภาษี ที่สงู
โดยร้ านสะดวกซื ้อ NTUC FairPrice ทําการประกันราคาของภาษี ในสินค้ าที่วางจําหน่ายเมื่อมี
การเพิ่มภาษี มลู ค่าเพิ่มในสินค้ าจากแบรนด์อื่นที่ผา่ นการอนุมตั ิวางจําหน่ายใน NTUC FairPrice
ซึ่งในปี 2003 ปี 2004 และปี 2007 ปรากฏการเพิ่มภาษี การเดินทางในสินค้ าที่นําเข้ าจาก
ต่า งประเทศทํ าให้ ราคาสินค้ า บางประเภท เช่น เสือ้ ผ้ า และอาหารบางอย่างมี ราคาเพิ่ม ขึน้
อย่างมากในช่วงเวลานัน้ ส่งผลให้ นอกจากสินค้ าภายในที่ผลิตเองแล้ ว ร้ านสะดวกซื ้อ NTUC
FairPrice ได้ ทําการประกันราคาให้ สินค้ าที่จําเป็ นมีราคาที่ถูกลงและอยู่ในราคาที่ผ้ ูบริ โภค
สามารถจับจ่ายได้ ในราคาปกติ
4) สมาชิก หรื อ ลูกค้ า ที่สามารถซื ้อสินค้ าในช่วงแรกของการจัดจําหน่ายสินค้ า ซึ่งประโยชน์ที่ได้ รับ
เป็ นการสนั บ สนุ น การสร้ างชาติ เ พื่ อ ให้ เกิ ด การปล่ อ ยไปตามครรลองการตลาดที่ มี เ งิ น
คอยหล่อเลี ้ยงการดําเนินกิจการ ซึ่งแพ็คเกจได้ รับการเปิ ดตัวในเดือนตุลาคม 2014 ผู้บกุ เบิก
สามารถเพลิดเพลินกับ 3% จากการซื ้อสินค้ าของพวกเขาที่ร้านค้ า NTUC FairPrice ทุกวันจันทร์
เมื่อพวกเขาแสดงบัตรรุ่ นของพวกเขา Pioneer ทําการสัง่ ซื ้อ ส่วนลดนี ้สามารถใช้ ได้ สําหรับการ
ซื ้อสินค้ าได้ ถึง $ 200 ต่อลูกค้ าต่อวัน
5) การให้ สว่ นลด 2% สําหรับผู้สงู อายุ ทุกวันอังคารตังแต่
้ ปี 2002 เป็ นต้ นมา NTUC FairPrice
ได้ ขยายส่วนลดทันที 2% สําหรั บผู้ซื ้ออาวุโสอายุ 60 ปี ขึ ้นไปเมื่อซือ้ สินค้ าในทุกวันอังคาร
นอกจากนี ้ หน่วยงานได้ ส่งเสริ มให้ ผ้ สู ูงอายุมีงานทําโดยเข้ ามาร่ วมงานกับร้ านค้ าสะดวกซือ้
NTUC FairPrice เพื่อให้ ผ้ สู งู อายุมีการประกอบอาชีพภายหลังการเกษี ยณอายุ

NTUCกับการพิทกั ษ์ ผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมในประเทศสิงคโปร์
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6) LinkPoints คือ การสนับสนุนให้ สมาชิก NTUC FairPrice สะสมคะแนนในการจับจ่ายซื ้อสินค้ า
และบริ ก าร ลูก ค้ า สามารถใช้ LinkPoints สะสมคะแนน เพื่ อ เป็ นส่ว นลดการซื อ้ สิ น ค้ า
ของพวกเขาทันทีที่ร้านค้ า NTUC FairPrice ทุกปี
7) การเป็ นสมาชิกจะได้ รับเงินคืนในโอกาสสําคัญต่าง ๆ ระดับประเทศ เมื่อซื ้อสินค้ าที่ร้านค้ าใด ๆ
ของ NTUC FairPrice อัตราการคืนเงินจะถูกกําหนดที่การประชุมภายในสหกรณ์และส่วนลด
จะได้ รับเงินตามเป็ นประจําทุกปี ในการซื ้อสินค้ าในช่วงปี งบการเงินที่ผ่านมาเพิ่มขึ ้นสูงสุดถึง
6,000 ดอลล่าร์ สงิ คโปร์ ต่อปี เพียงแสดงบัตรสมาชิก NTUC FairPrice
8) NTUC FairPrice ส่งเสริ มเงิ นสนับ สนุนการศึกษาทุกปี มีทุนการศึก ษาให้ กับเด็ก ยากจน
ของสมาชิ กตัง้ แต่ระดับประถมศึกษาในระดับประเทศ สมาชิ กที่มีความสนใจสามารถสมัคร
ทุนการศึกษาสําหรับเด็กของพวกเขาผ่านทางแผนกสมาชิกของ NTUC FairPrice เพื่อพัฒนา
โอกาสทางการศึกษาแก่บตุ รหลานในสิทธิของการเป็ นสมาชิก
9) หุ้นส่วนในแผนอาหารฉุกเฉินแห่งชาติ ในช่วงเวลาแห่งความสงบสุข FairPrice ยังคงมีบทบาท
ทางสังคม ในฐานะที่เ ป็ นผู้ให้ บ ริ การอาหารที่สํา คัญ NTUC FairPrice เป็ นผู้นําที่ สําคัญ
ในแผนอาหารฉุกเฉินแห่งชาติ หน่วยงานได้ ลงทุนในอาหารสดที่วางจําหน่ายในศูนย์กระจาย
สิน ค้ า และคลัง สิน ค้ า ส่ว นกลาง นอกเหนื อ จากกํ า ไรจากการผลิต หน่ ว ยงานยัง มี บ ทบาท
ทางสัง คม เช่ น ลดค่ า ใช้ จ่ า ยของประชาชนในการประหยัด ค่ า ใช้ จ่ า ยให้ กับ ผู้บ ริ โ ภคและ
ให้ ประชาชนที่มีผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารที่ดีขึ ้นผ่านการจัดการ
ของความดูแลภายในส่วนการดูแลจาก NTUC FairPrice
ในการดําเนินการของ NTUC FairPrice ที่ได้ เริ่ มก่อตังมาจนถึ
้
งปั จจุบนั นัน้ สามารถที่จะอํานวย
ประโยชน์ในด้ านของผู้ประกอบการ ซึ่งก็คือองค์กร NTUC FairPrice และในด้ านของผู้ใช้ สินค้ าและบริ การ
คื อ ผู้ใ ช้ แรงงานและประชาชนทั่ว ไป กล่า วคื อ ในแง่ อ งค์ ก ร NTUC FairPrice มี ผ ลการประกอบการ
ที่เจริ ญก้ าวหน้ าและมีความมัน่ คง รวมถึงมีสินทรัพย์ในการดําเนินงานจํานวนมาก ทังที
้ ่มาจากกองทุนต่าง ๆ
ที่เข้ ามาร่ วมถือหุ้นและสมาชิกจากสหภาพแรงงานเอง ในแง่ของสมาชิกสหภาพแรงงานมีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ ้นไม่ต้องกังวลในเรื่ องการครองชีพ เพราะมีสงิ่ อํานวยความสะดวกที่จําเป็ นต่อการใช้ ชีวิตประจําวันได้
อย่างเพียงพอจึงทําให้ มีแรงกายแรงใจที่ทมุ่ เทให้ กบั การปฏิบตั ิงานในหน้ าที่ที่รับผิดชอบได้ อย่างเต็มที่ซึ่งส่งผล
โดยรวมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ ในภาพรวมได้ อย่างดียิ่ง
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ผลกระทบอันมีส่วนหนึ่งจากการดําเนินงานของ NTUC FairPrice ต่ อกิจการข้ ามชาติ
กรณี บริษัทข้ ามชาติ Carrefour
จากผลการดําเนินงานที่ดีของ NTUC FairPrice ในช่วงระยะเวลาประมาณ 10 ปี ที่ผ่านมา ได้ เกิดผล
พลอยได้ ที่ สํ า คั ญ คื อ บริ ษั ท ข้ ามชาติ ที่ มี ธุ ร กิ จ ประเภทการจํ า หน่ า ยสิ น ค้ าอุ ป โภคและบริ โ ภค ซึ่ ง มี
ความคล้ ายคลึงกับที่ NTUC FairPrice ได้ ดําเนินการอยู่ เช่น กรณีของบริ ษัทข้ ามชาติ Carrefour ซึ่งได้ เข้ ามา
ดําเนินกิจการในสิงคโปร์ ตงแต่
ั ้ ปี 1997 ต้ องมายุติกิจการในปี 2012 แม้ ในปี 2010 บริ ษัท Carrefour
จะมี ก ารรายงานว่า ได้ มี ก ารขายกิ จ การบางสาขาในภูมิ ภาคเอเชี ย ใต้ และเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ เช่ น
ประเทศไทยเป็ นประเทศหนึ่งที่มีกิจการของบริ ษัท Carrefour ดําเนินการ กว่า 42 แห่งทั่วประเทศไทย
แต่สดุ ท้ ายทังหมดก็
้
ถกู ขายให้ กบั บริ ษัทอื่น ๆ รวมถึงบริ ษัทของฝรั่งเศสอย่าง Guichard Perrachon SA โดยมี
การดําเนินงานในประเทศไทย แต่ประธานบริ ษัท Carrefour นายลาร์ สโอลอฟ ได้ ประกาศว่า "เราได้ ตดั สินใจ
ที่จะไม่ขายกิจการของเราในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ เพราะบริ ษัท Carrefour เชื่อมัน่ ว่าพวกเขาสามารถ
บริ ห ารกิ จ การให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของประชาชนในมาเลเซี ย อิ น โดนี เ ซี ย และสิ ง คโปร์ ไ ด้ ดี "
แต่ถึงกระนันบริ
้ ษัท Carrefour ก็ไม่อาจรักษากิจการของตนเองในประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย รวมถึงสิงคโปร์
ในปี 2012 30
ซึ่งในส่วนของการถอนตัวไปของบริ ษัท Carrefour ในสิงคโปร์ เนื่องจากไม่สามารถดําเนินกิจการ
ต่อไปได้ ด้ วยเหตุผลสําคัญ คือ การไม่สามารถก้ าวถึงสถานะความเป็ นผู้นําทางการค้ าในระยะกลางและ
ในระยะยาว เพราะความยากลําบากในการแข่งขันที่ต้องเผชิญกับร้ านค้ าระดับท้ องถิ่นซึ่งเป็ นเครื อข่ายค้ าปลีก
ที่ยดึ มัน่ ในท้ องถิ่นมาเป็ นเวลานาน อาทิ Cold Stage Sheng siong และ ร้ านสะดวกซื ้อกว่า 296 สาขาภายใต้
การดําเนินงานของ NTUC FairPrice และในเรื่ องของฐานสมาชิกซึ่งเป็ นผู้บริ โภคส่วนหนึ่งซึ่งเป็ นส่วนใหญ่
ของผู้บริ โภคในประเทศเป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอยู่ในความควบคุมดูแลของ NTUC
FairPrice 31 อยู่ก่อนแล้ ว ประกอบกับกลไกการควบคุมแรงงานที่ NTUC FairPrice ปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็ น
การตังระบบสหกรณ์
้
แก่บรรดาสมาชิกสหภาพแรงงานที่เข้ าร่ วมเป็ นหุ้นส่วนใน NTUC FairPrice ทําให้ เกิด
จิ ตสํานึกในการรั กษาผลประโยชน์ ของตนเอง เพราะสมาชิ กจะได้ รั บเงิ นปั นผลประจํ าปี คืน ส่ว นหนึ่ง ด้ ว ย
ประกอบกับการบริ โภคสินค้ าจาก NTUC FairPrice มีราคาที่ถกู และมีหน้ าร้ านให้ บริ การอยู่มากมายในบริ เวณ
พื ้นที่อยูอ่ าศัยและระหว่างการเดินทางในสิงคโปร์ ประกอบกับผลการทํางานที่ต่อเนื่องด้ านการช่วยเหลือสังคม
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).
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ทําให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับสิทธิประโยชน์ที่ค้ มุ ค่า ในหลากหลายด้ านในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากหน่วยงาน NTUC
FairPrice ประกอบกับหากในกรณีการเกิดวิกฤตในการดําเนินงานของ NTUC FairPrice เนื่องจากสถานการณ์
ต่าง ๆ รัฐบาลก็จะมีมาตรการในการแก้ ไขดูแลอยูแ่ ล้ ว เช่น การประกันราคาสินค้ าหรื อการจัดหาสินค้ าที่จําเป็ น
ให้ แก่ผ้ ูบริ โภคก่อ นในปริ มาณที่พอเพียง ในขณะที่บริ ษัท Carrefour ใช้ ระบบกลไกการตลาดเป็ นสําคัญ
จึงนับเป็ นจุดเสียเปรี ยบในการแข่งขันธุรกิจด้ านการอุปโภค - บริ โภค ในสิงคโปร์ ที่มีต่อธุรกิจร้ านค้ าสะดวกซื ้อ
ในส่วนของร้ านค้ าสะดวกซื ้อภายใต้ หน่วยงานของ NTUC FairPrice 32 เป็ นต้ น
หลักฐานความล้ มเหลวของบริ ษัท Carrefour โดยภาพรวม ได้ แสดงผ่านยอดขายของกลุ่มบริ ษัท
Carrefour ในปี 2012 เป็ น 86.6 พันล้ านยูโร ซึ่งตังแต่
้ ปี 2007 จนกระทั่งสิ ้นเดือนธันวาคมปี 2012
ปรากฏรายได้ สทุ ธิหลังจากหักค่าใช้ จ่ายในส่วนต่าง ๆ แล้ วคงเหลือเพียง 4,620 ล้ านยูโรเท่านัน้ ทําให้ บริ ษัท
Carrefour ไม่อาจหลีกพ้ นปั ญหาสภาพคล่องทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปั จจัยหลายอย่างโดยเกิดการถอนกิจการ
ในตลาดของภูมิภาคเอเชียครัง้ ใหญ่ โดยเริ่ มที่ประเทศญี่ ปนุ่ ในปี 2005 เกาหลีใต้ ในปี 2006 ประเทศไทย
ในปี 2010 และมาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ในปี 2012 ภายหลังจาก การถอนตัวไปจากภูมิภาค
เอเชียบริ ษัท Carrefour ได้ มีเป้าหมายในการดํารงกิจการโดยให้ ความสําคัญไปที่ประเทศจีนเป็ นหลักในอนาคต
ควบคูก่ บั การรักษาสาขากิจการที่เหลืออยูใ่ นภูมิภาคอื่น ๆ ที่ยงั มีโอกาสในการดําเนินการต่อไป เป็ นต้ น 33
32

บทสรุป
สหภาพแรงงานของสิงคโปร์ ในอดีตเคยได้ รับประสบการณ์ที่ไม่ยตุ ิธรรมต่อการจัดสรรผลประโยชน์
และสวัสดิการในด้ านต่าง ๆ ของแรงงาน การที่สงิ คโปร์ จําเป็ นต้ องเปิ ดเสรี การลงทุนโดยยอมเสียประโยชน์และ
เป็ นรองบริ ษั ทข้ ามชาติ ในช่ว งแรก ส่ง ผลกระทบต่อ ความมั่นคงของสิงคโปร์ ที่ ต้อ งยึด โยงกับ สถานการณ์
ทางเศรษฐกิจที่แปรผันตลอดเวลาจากทุนภายนอก ทําให้ รัฐบาลมีอํานาจการต่อรองที่น้อยและไม่สามารถรักษา
ผลประโยชน์ของสหภาพแรงงานภายในประเทศได้ อย่างที่ตงนโยบายการพั
ั้
ฒนาเอาไว้ แต่ภายหลังสิงคโปร์
สามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่การเป็ นแหล่งการลงทุนยักษ์ ใหญ่ ในเวลาไม่นาน ประกอบกับการสร้ าง
รากฐานการพัฒนาปั ญหาแรงงานมาโดยตลอด จนเกิ ดเป็ นรากฐานที่แข็งแกร่ งทางเศรษฐกิจ ซึ่งหน่วยงาน
ที่สะท้ อนการทํางานของภาครั ฐบาลที่โดดเด่นมีมากมายแต่หนึ่งในนัน้ คือ หน่วยงาน NTUC FairPrice
ที่ปรากฏการเข้ าถึงประชาชนผู้ใช้ แรงงานในฐานะร้ านค้ าสะดวกซื ้อที่มีจํานวนสาขาอยู่ทวั่ สิงคโปร์ ติดอันดับ
ร้ านค้ า สะดวกซื อ้ หนึ่ง ในสามของร้ านค้ า สะดวกซื อ้ ที่ ส่ง ผลต่อ อิ ท ธิ พ ลของประชาชนในประเทศสิง คโปร์
32
33

Ibid.

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 เป็ นหน่วยงานตัวแทนภาครัฐบาล จากองค์กร NTUC ที่อํานวยประโยชน์แก่สมาชิก
แรงงานให้ ไ ด้ รับ การบริ โภคสินค้ า ที่ร าคาถูกและมี คุณภาพ ประกอบกับ การสร้ างอาชี พและการร่ วมสร้ าง
ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น ในฐานะสหกรณ์ ก ารลงทุ น ส่ ว นกลางที่ ใ หญ่ ติ ด อั น ดั บ ต้ น ๆ ของการลงทุ น ของ
สหภาพแรงงานทัว่ สิงคโปร์ ตราบจนปั จจุบนั
นับเป็ นกลยุทธ์ การใช้ อํานาจทางการเมืองในการครอบงําประชาชนแรงงาน ซึ่งเป็ นทรัพยากรหลัก
ของประเทศในการสร้ างรากฐานเครื อข่ายที่เชื่อมกันไปทัว่ ประเทศจนกลายเป็ นส่วนหนึง่ ของปั ญหา กรณีบริ ษัท
ข้ ามชาติอย่าง Carrefour ที่ไม่อาจแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากการบริ โภคสินค้ าของประชาชนที่ร้อยละ 90
ล้ วนเป็ นแรงงานภายในสิ ง คโปร์ และมี ผ ลประโยชน์ ต่ า งตอบแทนกั บ ภาครั ฐ บาลผ่ า นหน่ ว ยงาน
NTUC FairPrice ซึ่ง เป็ นหน่ว ยงานด้ า นการบริ โ ภคสิน ค้ า ปลี ก นับ เป็ นพลัง มวลชนทางเศรษฐกิ จ และ
เป็ นการประกันอํานาจทางการเมืองของพรรคกิจประชาชนในฐานะผู้นําพาความมัน่ คงและการมีคณ
ุ ภาพชีวิต
ที่ดีขึ ้นจนเป็ นความแข็งแกร่งที่ยากแก่การทําลายโดยง่ายแม้ ในอนาคต เป็ นต้ น
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ความเชื่อและทัศนคติในการบูชาเทพเจ้ าของศาสนาฮินดู
ในกลุ่มชายรั กชายในสังคมไทย
: กรณีศึกษา กลุ่มชายรั กชาย ณ วัดพระศรี มหาอุมาเทวี (วัด แขกสีลม)

ธรรมปพน ขอพร

การถือกําเนิดและพัฒนาการของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู
ศาสนาพราหมณ์ นัน้ กล่าวได้ ว่า เป็ นรากฐานหรื อ คัม ภี ร์เ ก่ าของศาสนาฮิ น ดู แต่เดิ ม นัน้ ข้ อความ
ในคัมภีร์พระเวทแสดงให้ เห็นว่า ศาสนาพราหมณ์เก่าเป็ นศาสนาที่นบั ถือเทพเจ้ าเพียงองค์เดียว หรื อเรี ยกว่า
ลัทธิ เอกเทวนิยม (Monotheism) ต่อมาได้ พฒ
ั นาเป็ นลัทธิสพั พัตถเทวนิยม (Pantheism) ซึ่งเชื่อว่ามีเทพเจ้ า
อยูท่ กุ หนแห่ง และพหุเทวนิยม (Polytheism) ที่เชื่อในพระเจ้ าหลายพระองค์

การแบ่ งยุคสมัยของศาสนาพรหมณ์ -ฮินดู
สมัยศาสนาพราหมณ์(Brahmanism)
สมัยศาสนาพราหมณ์นนจะเริ
ั้
่ มต้ นตังแต่
้ ชนเผ่าอารยันหรื ออินโดยูโรเปี ยน ซึง่ เป็ นกลุม่ ชนเร่ร่อนอพยพ
แยกย้ ายไปหลายแห่ง ชาวอารยันบางส่วนได้ แยกลงมาทางใต้ ตามแม่นํ ้าสินธุและได้ นําวัฒนธรรมของตนเข้ าไป
ผสมผสานกับคติความเชื่อของชนพื ้นเมืองที่นบั ถือเรื่ องธรรมชาติ ต่อมาชาวอารยันรวบรวมบทสวดอ้ อนวอน
เทพที่ใช้ ในกลุ่มวงศ์ตระกูลขึ ้นเป็ นคัมภีร์ที่แยกหมวดหมู่ คัมภีร์เหล่านี ้เรี ยกว่า “เวท” หรื อ “วิทยา” ถือว่าเป็ น
ความรู้ ประเภท “ศรุ ติ” อันได้ แก่ “วิทยา” ที่รับฟั งมาจากเทพผู้สงู ศักดิ์ (พรหม) ในลักษณะของเสียงสวรรค์
ที่ เ ทพสูง ศัก ดิ์ ไ ด้ ป ระทานฤๅษี ห รื อ พราหมณ์ เ พื่ อ สั่ง สอนสืบ ต่ อ กัน มา จนกระทั่ง อิ น เดี ย ตกอยู่ใ นอํ า นาจ
เกือบหมดแล้ ว ชนเผ่าอารยันซึง่ มีฐานะเป็ นหัวหน้ าผู้ประกอบพิธีกรรมได้ ประกาศความศักดิ์สทิ ธิ์
คัมภีร์ที่ตนนับถือโดยอ้ างว่าพระผู้เป็ นเจ้ าประทานมาโดยตรง จุดมุง่ หมายสูงสุดของศาสนาพราหมณ์
ได้ แก่ ก ารเข้ า ถื อ โมกษะ (การบรรลุค วามดีชัน้ สูง ) การเข้ า ถึง โมกษะนัน้ เป็ นสภาพของใจที่ ว่างปราศจาก
อารมณ์ทงปวง
ั ้ หากยังไม่ถึงโมกษะก็ต้องเวียนว่ายอยูต่ ามอํานาจของผู้สร้ าง คือ “พรหมา”

ความเชื่อและทัศนคติในการบูชาเทพเจ้ าของศาสนาฮินดูในกลุม่ ชายรักชายในสังคมไทย
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สมัยศาสนาฮินดู (Hindunism)
ศาสนาฮินดูเริ่ มต้ นตัง้ แต่ช่วงพุทธกาล หรื อประมาณ 2,500 ปี มาแล้ ว ครั ง้ นันชาวอารยั
้
นเป็ นผู้นํา
ทังทางลั
้
ทธิศาสนาและวิทยาการอื่น ๆ ซึ่งจากการที่ชาวอารยันเผยแพร่ ลทั ธิของตนเข้ าไปจนทัว่ ลุม่ แม่นํ ้าสินธุ
จึงได้ นามว่า “ชาวฮินดู” ลัทธิที่ชาวฮินดูนบั ถือจึงได้ ชื่อว่า “ศาสนาฮินดู” ด้ วย แนวคิดปรัชญาธรรมของฮินดู
ในสมัย นี ้ มี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งการเวี ยนว่า ยตายเกิ ด ของบุค คลโดยเชื่ อ ว่า บุค คลจะเวี ย นว่า ยไปตามเวรและ
กรรมจนกว่าจะบรรลุโมกษะหรื อการหลุดพ้ น 1
0

เนื่อ งจากการที่ นับถื อเทพตามปรากฏการณ์ ธ รรมชาติต่าง ๆ นัน้ ทํา ให้ มีก ารปรากฏของเทพเจ้ า
มากมายหลายองค์ สาเหตุการสร้ างเทพเจ้ าขึ ้นมากมายนัน้ ถ้ าจะพิจารณาจากวิวฒ
ั นาการทางประวัติศาสตร์
ตามหลักทางสังคมวิยาแล้ วก็คงเนื่องมาจาก 2
1

1) ระบบศาสนาพราหมณ์ ได้ มีการสืบทอดติดต่อกันมาหลายพันปี โดยผ่านการต่อสู้เปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่หลากหลายและสลับซับซ้ อน
2) ผลของการต่อสู้ทางความคิดและผลประโยชน์ทางสังคมทําให้ มีการแต่งคัมภีร์ขึน้ เพื่อใช้ เป็ น
เครื่ องมือในทางการปกครอง โดยอาศัยการเพิ่มจํานวนเทพเจ้ าใหม่ขึ ้นมา
3) ผลของความขัดแย้ งทางสังคมแห่งชนชัน้ วรรณะยังส่งผลให้ ต่างฝ่ ายต่างสร้ างพระเจ้ าของตน
ขึ ้นมา เพื่อถ่วงดุลอํานาจกันและกัน
4) มีการสร้ างเทพเจ้ าหลายรูปแบบ ซึง่ ในแต่ละรูปแบบก็มีเทพเจ้ าอีกหลายองค์
แต่ เ มื่ อ เข้ า สู่ช่ ว งของยุค ศาสนาพราหมณ์ ใ หม่ห รื อ ฮิ น ดูนัน้ พวกพราหมณ์ ไ ด้ คิ ด ดัด แปลงคัม ภี ร์
พระเวทเก่า โดยแต่งคัมภีร์ตา่ ง ๆ ขึ ้นเพื่อสร้ างเทพเจ้ าชุดใหม่ของตน และวางข้ อกําหนดเพื่อสร้ างอภิสิทธิ์ต่าง ๆ
ให้ แก่คนในวรรณะพราหมณ์ มากขึ ้น และเพื่อใช้ ลทั ธิ พราหมณ์ ใหม่นี ้เป็ นเครื่ องมือในการต่อสู้กับฝ่ ายต่าง ๆ
ที่ไม่ยอมรับคัมภีร์พระเวทนันอี
้ กด้ วย
ต่ อ มาราวพุ ท ธศตวรรษที่ 15 ศาสนาฮิ น ดู เ ฟื่ องฟู ขึ น้ ผสมผสานกั บ ปรั ช ญาศาสนาอื่ น ๆ
จึงมีการเปลีย่ นแปลงความเชื่อถือบางอย่าง โดยเฉพาะการประกาศลัทธิภกั ดีตอ่ พระเจ้ าองค์ใดองค์หนึ่ง (ภักติ)
มีคํา สอนสําคัญ คือ บุคคลไม่ว่า อยู่ในวรรณะใด สามารถภักดี ต่อ พระเจ้ าได้ ทัง้ สิน้ และความภักดี ถือ เป็ น
คุณธรรมสูงสุดกว่าคุณธรรมอื่น จากแนวคิดนี ้ทําให้ เกิดนิกายสําคัญขึ ้นอีกสองนิกายคือ ศักติและตันตระ
1
2

อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ตรีมรู ติ : อภิมหาเทพฮินดู (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2551), หน้ า 17.

บุญเย็น วอทองม, เทพเจ้ า ความเชื่องเรื่ องศาสนาพระเจ้ าหลายองค์ในชมพูทวีปและอิทธิ พลสืบเนื่องมายังดินแดน
สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ: แม่คําผาง, 2550), หน้ า 46.
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ศักติ แปลว่าศักดิ์ ความสูงส่งหรื ออํานาจเป็ นเครื่ องส่งเสริ มให้ มีศรี ในที่นี ้หมายถึงเทวดาผู้หญิง (เทวี)
ชายาและผู้เสริ มอํานาจให้ กบั เทพบุรุษนัน้ แนวความคิดดังกล่าวเกิดจากสามัญสํานึกว่าของทุกอย่างต้ องมีคกู่ นั
โลกจึง จะคงอยู่อย่า งสมดุล รวมถึ งเหล่า ทวยเทพ ดังนัน้ ชาวฮิ นดูจึง สร้ างศักติ (อัน ได้ แก่เ ทวี ) ขึน้ มาคู่กับ
เทพบุรุษ เพื่อให้ เป็ นกํ าลังขององค์เทพ เชื่ อกันว่าเดิมน่าจะเริ่ มขึน้ ที่ไศวะนิกายโดยยกย่อง “พระนางอุมา”
มหาเทวี ผ้ ูมี ศัก ดิ์สูง 3 ส่วนตัน ตระ หมายถึ ง พิธี กฎเกณฑ์ ก ารบูชาศักติ ต ามแบบตัน ตระเป็ นการพรรณนา
ความเสน่หาระหว่างกัน พรรณนาคุณแห่งความใคร่ คุณแห่งความรักระหว่างเทพและเทพี และสุดท้ ายเป็ น
การประกอบเมถุน 4 (หรื อการร่ วมสังวาส) การกระทําตามกฎพิธีอนั เป็ นจุดสุดยอดของลัทธิตนั ตระเรี ยกกันว่า
กฎห้ าอย่างหรื อมการห้ าม ตันตระมองว่า ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถแปรเปลี่ยนไปสู่กระบวนการความเข้ าใจ
บางอย่างได้ หมดไม่เว้ นแม้ กระทัง่ เรื่ องเพศ เรื่ องเพศนําไปสูค่ วามหลุดพ้ นได้ แต่ตนั ตระเน้ นความสัมพันธ์ ลบั ๆ
ระหว่างครูกบั ศิษย์จึงไม่ถ่ายทอดให้ คนทัว่ ไป
2

3

ความเชื่อเรื่องเทพเจ้ าในศาสนาฮินดูในฐานะตรีมูรติและตรีศักติ
ตรี มรู ติ แปลตามรู ปศัพท์ว่า “มีรูปสาม” หรื ออาจแปลได้ ว่า ภาพปรากฏของเทพทังสาม
้
โดยคําว่า
ตรี หมายถึง สาม มูรติ หมายถึง ภาพปรากฏ หรื อภาพที่แสดงให้ เห็นได้ ด้วยตา แนวความคิดเรื่ องเกี่ยวกับ
ตรี มรู ติในศาสนาฮินดูนี ้ นักปราชญ์ของอินเดียบางท่านสันนิษฐานว่าอาจนํามาจากหลักลัทธิสางขยะที่อธิบาย
เกี่ยวกับพระเป็ นเจ้ าว่าประกอบด้ วยคุณสามประการคือ 5
4

1) รชะ(Rajas) หมายถึง ความเคลือ่ นไหว หรื อพฤติกรรม กลายเป็ นพระพรหมในฐานะผู้สร้ าง
2) สัตตวะ (Sattva) หมายถึงความดี ความสว่าง กลายเป็ นพระวิษณุในฐานะผู้แทรกซึมอยู่ทวั่ ไป
ผู้ดํารงไว้ ผู้ถนอมรักษากลโลกอันได้ สร้ างแล้ ว
3) ตมะ (Tamas) หมายถึ ง ความมื ด กลายเป็ นพระรุ ท ระ (หรื อ ศิ ว ะ) ผู้ทํ า ลายสากลโลกที่ ไ ด้
สร้ างขึ ้นแล้ ว เมื่อถึงคราวที่ต้องถูกทําลาย
กล่าวโดยสรุ ปกรณีของตรี มูรติได้ ว่า หลักความเชื่อขันสู
้ งสุดของชาวฮินดูถือว่าเทพเจ้ าสูงสุดมีเพียง
หนึ่งเดียว มีกําเนิดจากปรมาตมันซึ่งเป็ นหลักธรรมหรื อสภาวะอันยิ่งใหญ่ ที่สดุ แต่เมื่อมีหน้ าที่จึงแบ่งภาค
3

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สัมภาษณ์ โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
20 มีนาคม 2558.
4

ภัทราพร ไพศาลสุวรรณ, “แนวคิดเรื่ องเพศวิถีในฮินดูตนั ตระ,” (วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา
, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553), หน้ า 43.
5

อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ตรี มรู ติ : อภิมหาเทพฮินดู, หน้ า 29.
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ปรากฏออกมาเป็ นสามภาค คือ 6 การสร้ างโลกได้ แก่พระพรหม การรักษาโลกได้ แก่พระวิษณุ การทําลายโลก
ได้ แก่พระศิวะ
5

ส่ ว นตรี ศั ก ติ นั น้ มาจากแนวคิ ด เรื่ อ งตรี มู ร ติ พระเจ้ าองค์ เ ดี ย วคื อ อี ศ วร คื อ พระเจ้ าสู ง สุ ด
พระเจ้ าองค์ เดียวแสดงให้ เห็นเป็ น 3 ส่วน คือ ผู้สร้ าง ผู้รักษา และผู้ทําลาย ตรี มูรติ คือ 3 รู ป แนวคิดของ
นิกายศากตะนันบอกว่
้
าพระเจ้ าเพศชายเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้ างจักรวาลได้ ต้องมีชายา จึงมีอํานาจ
ของพระเป็ นเจ้ าผู้หญิงขึ ้นมา 3 องค์ เป็ นตรี ศกั ติ แทนเทพผู้ชาย 3 องค์ เหมือนกัน เป็ นทฤษฏีที่ค่กู นั กับตรี มรู ติ
แต่ถ้าเป็ นศากตะแท้ จะตีความลึกไปกว่านันคื
้ อ อิศวาระ ที่พวกศาสนานับถือเพศชายเป็ นใหญ่ บอกว่าเป็ น
เทพเจ้ าสูงสุด สุดท้ ายแล้ ว ไม่ใช่ พระเจ้ า จริ ง ๆ เป็ นผู้หญิ ง เรี ย กว่า อธิ ปรศักติ และอธิ ป รศักตินี เ้ องที่ เป็ น
พระเจ้ าจริ ง ๆ ดังนันพระเจ้
้
าที่จริ ง ๆ แล้ วเป็ นผู้หญิง จึงเป็ นแนวคิดของนิกายศากตะ ตรี ศกั ติจึงเปรี ยบเสมือนตรี
มูรติในอีกด้ านหนึง่ คือเป็ นการรวมกันของชายาเทพทัง้ 3 ที่แสดงออกมาในฐานะของตรี ศกั ติ แนวความคิดเรื่ อง
ตรี ศัก ติ จึ ง เป็ นการถื อ เอาสตรี เ ทพที่ เ ป็ นศัก ติ ม าเคารพบู ช าแทนตรี มู ร ติ นั่น เอง ตรี ศั ก ติ คื อ พระศั ก ติ
ทัง้ สาม ได้ แก่ 7 พระอุ มาเป็ นชายาของพระศิวะ พระลักษมีเป็ นชายาของพระวิษณุ และพระสรั สวดี
เป็ นชายาแห่งพระพรหม
6

อิทธิพลของความเชื่อในการบูชาเทพเจ้ าในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูท่ มี ีต่อสังคมไทย
การเข้ ามาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสังคมไทย
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เข้ ามาในดินแดนอุษาคเนย์พร้ อม ๆ กับการเข้ ามาของพุทธศาสนาซึง่ ไม่ตํ่ากว่า
พุทธศตวรรษที่ 5-8 และทําให้ เกิดความเปลี่ยนแปลงในดินแดนแถบนี ้ในราวพุทธศตวรรษที่ 9-10 เป็ นต้ นมา 8
การเข้ ามาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในช่วงแรกนันคงกระจุ
้
กตัวอยู่กบั พระมหากษัตริ ย์และชนชันสู
้ ง ในขณะที่
พุทธศาสนาได้ เผยแพร่ ออกไปสูป่ ระชาชนมากกว่าเนื่องจากพุทธศาสนามีเงื่อนไขต่าง ๆ อันจะเป็ นอุปสรรค
ต่อการเผยแพร่น้อยกว่าศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เช่น การแบ่งวรรณะหรื อธรรมเนียมข้ อปฏิบตั ิเรื่ องความบริ สทุ ธิ์
แต่ทงพุ
ั ้ ทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดูจากอินเดียได้ ปะทะสังสรรค์กบั ศาสนาพื ้นเมืองของชาวอุษาคเนย์
7

6

เทวสถานโบสถ์พราหมณ์, พระตรี มรู ติ (กรุงเทพฯ: เทวสถาน โบสถ์พราหมณ์, 2546), หน้ า 30.

7

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สัมภาษณ์ โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,

20 มีนาคม 2558.
8

อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, เทพฮินดู ผู้พิทกั ษ์ พทุ ธสถาน (กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส, 2551), หน้ า 4.
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และปะทะสังสรรค์กนั เองด้ วย จนทําให้ เกิดความเปลีย่ นแปลงในหลากหลายลักษณะ ทังต่
้ อศาสนาที่เข้ ามาใหม่
และศาสนาพื ้นเมือง
การเข้ ามาของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูในสังคมไทยอาจแบ่งออกเป็ นสองช่วง ช่วงแรกได้ แก่การเข้ ามา
ของศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู แ บบพราหมณ์ (Brahmanism) และช่ ว งที่ ส องเป็ นการเข้ ามาของศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูแบบฮินดู (Hundinism) ความแตกต่างระหว่างศาสนาพราหมณ์-ฮินดูทงสองแบบนี
ั้
้คือ
1) ช่วงเวลาแห่งการเกิดขึ ้นและการเผยแพร่ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแบบพราหมณ์ เป็ นลักษณะของ
ศาสนาดังเดิ
้ มที่มีจดุ ศูนย์กลางทางศาสนาอยู่ที่พราหมณ์และมีอายุไม่น้อยไปกว่าสมัยพุทธกาล
จนกระทั่งเกิ ดการปฏิรูปศาสนาที่เริ่ มต้ นตังแต่
้ หลังพุทธกาลเล็กน้ อย เรื่ อยไปจนถึงการปฏิรูป
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 9-13 จนกลายเป็ นศาสนาพราหมณ์-ฮินดูแบบฮินดูในภายหลัง การปฏิรูป
ทางศาสนาได้ ก่อให้ เกิดความคิดใหม่ ๆ ที่ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูแบบเดิมไม่เคยมีมาก่อนหรื อ
ไม่ได้ เน้ นหนัก เช่นแนวคิดเรื่ องมหาเทพ แนวคิดเรื่ องความภักติ ความหลุดพ้ น การสละโลก
เป็ นต้ น
2) ศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูแบบพราหมณ์ ได้ เข้ ามาในดินแดนอุษาคเนย์ตงแต่
ั ้ ต้นพุทธกาลเรื่ อยมา
จนถึงสมัยรั ตนโกสินทร์ ใ นขณะที่ ศาสนาพราหมณ์ -ฮิ นดูแบบฮิ นดูเพิ่ งเข้ ามาในสยามในช่ว ง
เจ็ดสิบถึงร้ อยห้ าสิบปี ก่อนหน้ านี ้เท่านัน้ การเข้ ามาในสองช่วงเวลาได้ ก่อให้ เกิดชุมชนพราหมณ์ฮินดูสองลักษณะในสังคมไทยคือ ชุมชนพราหมณ์ แบบที่ได้ หลอมรวมกลายเป็ นส่วนหนึ่งของ
ความเป็ นสยามมาอย่างยาวนานแล้ วและชุมชนแบบฮินดูซงึ่ มีอตั ลักษณ์แบบชาวอินเดีย
ในปั จจุบนั กระแสของศาสนาพราหมณ์-ฮินดูทงสองแบบได้
ั้
มาบรรจบกันบนความแตกต่างภายใต้ เงื่อนไข
บางอย่างของสังคมไทย ที่มีพทุ ธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริ ย์เป็ นส่วนประกอบที่สาํ คัญ 9
8

อิทธิพลของความเชื่อเรื่ องเทพเจ้ าในศาสนาฮินดูกบั สังคมไทย
เทพเจ้ าในศาสนาพราหมณ์ -ฮินดูนนเข้
ั ้ ามามีบทบาทกับสังคมไทยตังแต่
้ สมัยโบราณซึ่งสังคมไทย
สมัย โบราณเชื่ อ ว่า เทพเจ้ า ในศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดูท รงอวตารมาเป็ นกษั ต ริ ย์ ต ามความเชื่ อ ของสยาม
นันมี
้ หลายพระองค์ ที่สาํ คัญที่สดุ คือ พระวิษณุ หรื อพระราม ดังจะเห็นได้ จากการตังพระนามเป็
้
น “รามาธิบดี”
และชื่ อบ้ านเมือง “อโยธยา อยุธยา ฯลฯ” แต่กษั ตริ ย์สยามไม่ได้ เป็ นเพียงพระวิษณุหรื อพระรามเท่านัน้
ในพิ ธี บ รมราชาภิ เ ษกซึ่ง มี ก ารอ่า นเวทเปิ ดศิ ว าลัย ไกรลาส หรื อ ในการออกมหาสมาคมที่ จ ะทรงประทับ
9

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สัมภาษณ์ โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
20 มีนาคม 2558.
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พระแท่นสูงดุจเขาพระสุเมรุ หรื อไกรลาส พระองค์ทรงถือเป็ นพระอีศวรหรื อพระศิวะอีกด้ วย และการประทับ
ในเรื อ พระที่ นั่ง สุพ รรณหงส์ ซึ่ ง เป็ นสัญ ลัก ษณ์ ห รื อ พาหนะของพระพรหมาในยามเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น
ทางชลมารค พระมหากษัตริ ย์ก็ทรงเป็ นพระพรหมาอีกพระองค์หนึง่ 10
9

ในสังคมไทยนันจะมี
้
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาหลักซึ่งแน่นอนว่าพระพุทธเจ้ าจะมาเป็ นอันดับแรก
ทําให้ ศาสนาฮินดูที่เข้ ามากลายไปเป็ นศาสนารอง เช่นในพิธีชาวบ้ าน ถ้ าเป็ นพุทธก็จะพุทธไว้ สงู สุดและก็จะนํา
เทพไว้ ในลําดับถัดมา นี่เป็ นการจัดระเบียบโดยวิธีคิดแบบพุทธ (ในสังคมไทย) แต่เดิมอินเดียไม่เป็ นแบบนี ้
ฮินดู พระเจ้ าคือพระเจ้ าแต่พอเข้ ามาอยูใ่ นกรอบของสังคมไทย พุทธศาสนาต้ องใหญ่กว่าเพราะฉะนันเทพเป็
้
น
ส่วนหนึง่ ในระบบจักรวาลพุทธโดยมีพระพุทธเจ้ าเป็ นศูนย์กลาง
เมื่อศาสนาพราหมณ์ -ฮิ นดูแบบพราหมณ์ เข้ ามาในดินแดนสยาม ได้ ลดบทบาทของตนเองลงมา
เป็ นผู้รั บ ใช้ ก ษั ต ริ ย์ และลดความสํา คัญ ของตนเองลงในความสัม พันธ์ ที่ มี ต่อ พุท ธศาสนาจนเมื่ อ ศาสนา
พราหมณ์ -ฮินดูแบบฮิ นดูเข้ ามาในสังคมไทยได้ สร้ างความสัมพันธ์ ที่เท่าเทียมกับพุทธศาสนา ซึ่งก่อให้ เกิ ด
ท่าที บางอย่า งจากชาวพุทธ และเน้ นการสร้ างเสริ มความจงรั ก ภักดี ต่อ พระมหากษั ต ริ ย์ ดัง นัน้ ทัง้ ศาสนา
พราหมณ์ -ฮินดูแบบเก่าและใหม่ ก็ล้วนมีท่าทีแบบเดียวต่อสถาบันกษัตริ ย์ คือท่าทีแห่งความจงรักภักดีและ
การไม่ โ ต้ แ ย้ ง จะมี ค วามต่า งกัน ก็ เ พี ย งในแง่ ค วามใกล้ ชิ ด ในขณะที่ พ ราหมณ์ ร าชสํา นัก มี ค วามใกล้ ชิ ด
รับใช้ โดยตรงกับสถาบัน แต่ฮินดูได้ แสดงความจงรักภักดีเป็ นพิเศษด้ วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ประชาชนทัว่ ๆ ไป
ข้ อจํากัดของการอยู่ใต้ ร่มเงาแห่งพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษั ตริ ย์ไทย ก็เฉกเช่นเดียวกับข้ อจํากัด
ในทางวิชาการคือการกล่าวถึงทังพุ
้ ทธศาสนาและสถาบันต้ องเป็ นไปด้ วยความระมัดระวัง และการพยายาม
รักษาท่าทีแบบเดียวคือท่าทีแห่งความเคารพเอาไว้ อย่างเหนียวแน่น

กลุ่มชายรักชายกับความเชื่อเรื่องเทพเจ้ าในศาสนาฮินดู
ปั จจุบนั พฤติกรรมทางสังคมของกลุม่ รักร่ วมเพศ มีแนวโน้ มสูงขึ ้น อาจสืบเนื่องมาจาการที่สงั คมไทย
รั บเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ ามามากขึน้ ผ่านการสื่อสารทางช่องทางต่าง ๆ ส่งผลให้ สงั คมไทยเปิ ดกว้ า ง
เรื่ องชายรักชายมากกว่าในอดีต หากจะมองย้ อนกลับไปเมื่อประมาณ 20 ปี ที่แล้ ว เรื่ องชายรักชายยังคงเป็ น
เรื่ อ งที่ น่า อับ อาย ถื อ เป็ นเรื่ องผิด ปกติที่ ต้อ งปิ ดบัง ไม่มี ใครกล้ า ที่จ ะแสดงตัวตนที่แ ท้ จ ริ ง ของตนในสังคม
ตรงกั น ข้ ามกั บ สัง คมยุ ค นี ้ ที่ สื่ อ ต่ า ง ๆ ได้ เข้ ามามี บ ทบาท ในการเผยแพร่ ก ระจายข่ า วสารต่ า ง ๆ
นําเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับกลุม่ ชายรักชายนี ้ได้ ง่ายและเสรี ด้ วยเหตุนี ้จากความอิสระด้ านความคิดเรื่ องดังกล่าว
ส่ง ผลให้ กลุ่ม ชายรั กชายมี ทัศ นคติ และการแสดงออกที่เ ปลี่ยนแปลงไปจากอดี ต โดยกล้ าที่ จ ะแสดงออก
10

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สัมภาษณ์ โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
20 มีนาคม 2558.
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ทางสังคมมากขึ ้น ทังท่
้ าทางการวางตัวในสังคม หรื อแม้ กระทัง่ บุคลิกภาพที่สะท้ อนอย่างเห็นได้ ชดั ในเรื่ องของ
การแต่งกาย เป็ นต้ น โดยกลุ่มที่กําลังมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นและเป็ นที่น่าจับตามองในสังคมปั จจุบันนั่นก็ คือ
กลุม่ ชายรักชาย กลุม่ ชายรักชาย(Homosexual) สามารถแบ่งได้ เป็ น 3 กลุม่ ตามความพึงพอใจในเพศตนและ
การแสดงออกคือ 11
10

1) Gay หมายถึง ผู้ชายที่มีพฤติกรรมทางเพศชอบเพศชายด้ วยกัน แต่ยงั คงความพึงพอใจในเพศ
ชายของตน การแต่ง ตัว เป็ นผู้ช าย บุค ลิกภายนอกอาจบ่งชี ว้ ่าเป็ นเกย์ ได้ ลําบากเพราะมีทัง้
สุภาพเรี ยบร้ อย จนถึงเหมือนผู้ชายทัว่ ไป
2) Transvestitism หมายถึง ผู้ช ายที่มี รสนิ ยมทางเพศชอบผู้ช ายด้ ว ยกัน แต่มีความพึง พอใจ
ที่ จ ะเลีย นแบบเพศหญิ ง ด้ ว ยการแต่ ง ตัว เลีย นแบบ บุค ลิ ก ภายนอกบ่ ง ชี ไ้ ด้ ง่ า ยเช่ น มี จ ริ ต
เหมือนผู้หญิง แต่งหน้ า หรื ออาจจะมีหน้ าอก ผมยาว ฉีดฮอร์ โมน แต่ไม่ได้ แปลงเพศ
3) Transsexualism หรื อ Transgender หมายถึง ผู้ชายที่มีรสนิยมทางเพศชอบเพศชายด้ วยกัน
มีความต้ องการเป็ นเพศหญิงและแปลงเพศเป็ นผู้หญิงแล้ วหรื อเรี ยกว่าสาวประเภทสอง
กลุ่มชายรักชายนัน้ เราสามารถจะพบเห็นได้ ในหลาย ๆ รู ปแบบทัง้ ใน โทรทัศน์ อินเตอร์ เน็ต หรื อ
ตามท้ อ งถนนทั่ว ไป ซึ่ ง กลุ่ม คนเหล่า นี จ้ ะมี ก ารแสดงออกที่ มี ล ัก ษณะที่ มี จ ริ ต คล้ า ยกับ ผู้ห ญิ ง จึ ง ทํ า ให้
เป็ นที่สงั เกตได้ ง่ายอีกหนึง่ พื ้นที่ที่เราสามารถพบกับกลุม่ คนเหล่านี ้คือพื ้นที่ทางศาสนา ศาสนานับเป็ นพื ้นที่เปิ ด
สํา หรั บ บุค คลทุก กลุ่ม ที่ มี ค วามศรั ท ธาและมีจิ ต บูช าในศาสนานัน้ ๆ อย่า งในศาสนาพุท ธกลุ่ม คนเหล่า นี ้
จะไม่สามารถบวชได้ เนื่องจากถือว่าเป็ นบัณเฑาะก์ 12 (กระเทยหรื อรักร่ วมเพศ) ทําให้ บทบาทในพุทธศาสนา
ของกลุม่ คนเหล่านี ้เป็ นได้ เพียงแค่ผ้ สู นับสนุน กลุม่ คนเหล่านี ้จึงหันมาหาศาสนาที่สามารถรองรับพวกเขาได้ นนั่
ก็คือศาสนาฮินดู
11

กลุ่มชายรักชายกับศาสนาฮินดูในอินเดีย
กลุ่มผู้ชายที่ ชอบแต่งตัวเป็ นผู้หญิ งในอินเดี ยนัน้ มีมานานแล้ วเพราะมีงานประติมากรรมโบราณ
ที่แสดงให้ เห็นถึงเรื่ องเพศเดียวกันอยู่ บทบาทกลุ่มคนพวกนี ้ ในสมัยโบราณอาจไม่ได้ มีบทบาทเชิ งศาสนา
มากนัก เพราะโบราณมองโลกตามเพศสภาพฮิ จร่ าหรื อผู้ชายที่แต่งตัวเป็ นผู้หญิ งนัน้ เป็ นชื่อเรี ยกของผู้ชาย
11

สีตลา ประติพทั ธ์ กลุ ชัย, “การเปิ ดรับสื่อทัศนคติและพฤติกรรมทางสังคมของกลุม่ ชายรักชาย” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญา
มหาบัณฑิต, คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551), หน้ า 2.
12

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สัมภาษณ์ โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
20 มีนาคม 2558.
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ที่ใจเป็ นผู้หญิ ง คนกลุ่มนี ้ถูกมองอย่างดูถูกเหยียดหยามและโดนเลือกปฏิบตั ิ ไม่ได้ รับการศึกษาถูกตัดขาด
จากครอบครัว แต่ในทางกลับกันผู้คนก็ให้ ความเกรงกลัวฮิจร่ าเช่นกันเพราะถ้ าเจอฮิจร่ ามาขอทานแล้ วไม่ให้
ฮิจร่ าจะด่าจนคนผู้นนอั
ั ้ บอายโดยเฉพาะผู้ชาย ฮิจจร่ านันมี
้ หน้ าที่เป็ นเทวทาสี โดยปกติทวั่ ไปแล้ วในสมัยก่อน
เทวทาสีจะเป็ นผู้หญิง จะมีหน้ าที่ปรนนิบตั ิพระเป็ นเจ้ าเช่นร่ายรํ าบูชา ปรนนิบตั ิด้วยดนตรี เพลง แต่ภายหลังนัน้
มีฮิจร่ าเข้ าไปทํ าหน้ าที่ นีด้ ้ วย กลุ่มฮิ จร่ าจึงเริ่ มมีบทบาททางศาสนาขึน้ (ในบางสัง คมมีสถานะพิเ ศษ เช่ น
ในภาคเหนือของไทยในการเข้ าทรงปู่ แสะ ย่าแสะ ในสมัยก่อนจะเลือกจากคนที่เป็ นกระเทยเพราะต้ องทรง
สองเพศในคนเดียว)
พอฮิ จ ร่ า ได้ เ ข้ ามาเป็ นเทวทาสี ก็ มี ส ถานะทางสัง คมอยู่ต รงกลางระหว่ า งความศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ห รื อ
ความแปลกประหลาด แต่ถึงกระนันก็
้ ไม่โดนเบียดเบียนจากสังคม แต่ในส่วนใหญ่พอศาสนาฮินดูมีลทั ธินิกาย
เป็ นจํานวนมาก มีกลุม่ ฮิจร่า ที่พยายามจะนิยามตัวเองในแบบที่มีความหมายมากขึ ้นกว่าเดิมเช่น การมีเทพเจ้ า
เป็ นของกลุม่ คนเหล่านี ้โดยเฉพาะการมีนิกายทางศาสนาของตัวเองการเล่าเรื่ องเทวตํานานที่ให้ มีสว่ นเกี่ยวข้ อง
กับ ตัว เองเป็ นต้ น กระบวนการต่ า ง ๆ ก็ เ ริ่ ม ชั ด เจนขึ น้ ในพุ ท ธศตวรรษ 25 มี ก ารตี ค วามเทพบางองค์
กับเทพอีกองค์หนึ่งในลักษณะที่เหมือนหรื อคล้ ายจะเป็ นความสัมพันธ์ กับเพศที่ 3 ที่เป็ นกลุ่มผู้ชายที่แต่งตัว
เป็ นผู้หญิง เช่น นิกายสขี
นิกายสขี หรื อ สขีสมั ประธายะ 13 นิกายนี ้เชื่อว่า ได้ รับอิทธิพลจาก ไวศนพนิกายที่เชื่อว่าพระผู้เป็ นเจ้ า
เป็ นผู้ชาย เป็ นองค์เอกบุรุษคนเดียวเท่านัน้ ในจักรวาล ฉะนันสรรพสิ
้
่งทังหลายทั
้
งปวงจะอยู
้
่ในฐานะคู่ครอง
ของพระองค์ อาจกล่าวได้ ว่าสาวกนัน้ จะต้ องเป็ นคู่ค รองของพระเป็ นเจ้ าความเชื่ อแบบนีม้ ีตงั ้ แต่ยุคกลาง
ของอินเดีย เช่น นักบุญบางองค์ ต้ องการปรารถนาเป็ นคู่ครองในความรักกับพระเป็ นเจ้ า เช่น พระกฤษณะ
พวกสขี ได้ รับอิทธิ พลแบบนี ม้ านัน้ ถื อว่าทุกสิ่งในจักรวาลเป็ นเพียงแค่คู่ครองของพระเป็ นเจ้ าพระเป็ นเจ้ า
เป็ นองค์เอกบุรุษ ฉะนันทุ
้ กคนต้ องเป็ นผู้หญิงทังหมด
้
ไม่มีชายบนโลกนี ้ นิกายนี ้ถือว่าไม่วา่ จะเป็ นเพศไหนก็ต้อง
แต่ ง ตัว เป็ นเพศหญิ ง เป็ นนิ ก ายเล็ ก ๆ กลุ่ม เล็ ก ๆ ไม่ แ พร่ ห ลาย เป็ นอิ ท ธิ พ ลของความคิ ด ในยุค กลาง
ไม่วา่ คุณจะเป็ นเพศไหนหากมีความต้ องการที่จะใกล้ ชิดพระเป็ นเจ้ าต้ องเป็ นผู้หญิงทังกายใจ
้
12

กลุม่ ฮิจร่านันจะมี
้ เทพเจ้ าองค์หนึง่ ที่เป็ นที่เคารพบูชาและกราบไหว้ คือ พหุจระ หรื อ อุมาตากีพหุจระ
นันเป็
้ นเทพท้ องถิ่น เป็ นสตรี เพศที่ทรงไก่ กลุม่ คนเหล่านี ้ก็เอาเทวตํานานของเทพองค์นี ้มาผูกโยงกับชายรักชาย
ทํา ให้ เทพองค์ นี ไ้ ด้ รั บการบูชามากในกลุ่ม ชายรั ก ชายและก็ มี อีก องค์ ที่จ ะเชื่ อมโยงมากคื อ อรรถนารี ศ วร
เป็ นหลัก ปรั ช ญาของไศวะว่ า ตอนแรกจัก รวาล ประกอบด้ วยพลัง งานสองอย่ า งคื อ พระเจ้ าผู้ ชายกั บ
13

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สัมภาษณ์ โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
20 มีนาคม 2558.
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มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พระเจ้ าผู้หญิงอย่างละครึ่ง พวกกลุม่ ชายรักชายจึงมาตีความอีกแบบหนึ่ง กลุม่ ฮิจร่ านันถื
้ อว่าเป็ นคนชายขอบ
ของสังคมก็เป็ นได้ เพราะไม่ได้ รับการยกย่องแต่ผ้ คู นกลัว

กลุ่มชายรักชายในสังคมไทยในอดีต
สํา หรั บ สัง คมไทยในสมัย โบราณนัน้ ชายรั ก ชายจะถูก มองอย่า งระแวงสงสัย หรื อ เป็ นเรื่ อ งลับ ๆ
ที่จะไม่ถกู นํามาพูดในที่สาธารณะ เช่น การเล่นเพื่อนและการเล่นสวาท กามารมณ์ที่อยู่นอกระบบชายคู่หญิงนี ้
จะไม่ถูกตรวจสอบหรื อถูกลงโทษตราบใดที่ บุคคลที่มีอารมณ์ ดังกล่าวยังคงยึดอยู่ในบทบาททางเพศและ
ทําหน้ าที่ทางสังคมของตัวเอง ถึงแม้ จะไม่ค่อยมีหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับเพศนอกกรอบในสังคม
สยามยุค เก่ า เท่า ใดนัก แต่เ ราพอจะคาดเดาได้ จ ากพื น้ ที่ บ างแบบที่ เ ปิ ดโอกาสให้ บุค คลแสดงพฤติ ก รรม
ข้ ามบทบาททางเพศหรื อสามารถมีความเสน่หาในเพศเดียวกันได้ เช่น ในคณะละครชาตรี ละครนอก โขน และ
ยี่ เ ก ซึ่ง เป็ นการแสดงพื น้ บ้ า นที่ ผ้ ูช ายจะมี บ ทบาทเป็ นผู้เ ล่น ผู้ร้ อง สัง คมไพร่ ใ นสมัย ก่ อ นผู้ช ายมี โ อกาส
อยูห่ า่ งจากครอบครัวเพื่อไปเป็ นแรงงาน เป็ นทหารรับใช้ เจ้ านาย พื ้นที่ของผู้ชายจึงมีศกั ยภาพที่จะทําให้ บคุ คล
สามารถแสดงความเสน่หาทางเพศและการข้ ามบทบาททางเพศได้ พอสมควร ผู้ชายที่สวมบทบาทเป็ นผู้หญิ ง
ในละครพื ้นบ้ านทังหลายอาจมี
้
ความยืดหยุ่นในการแสดงบทบาททางเพศในชีวิตประจําวันและไม่จําเป็ นต้ อง
เคร่งครัดกับบทบาทผู้ชาย
ชีวิตเบื ้องหลังละครพื ้นบ้ านเหล่านี ้จะเกี่ยวข้ องกับชนชัน้ เจ้ านายซึ่งเป็ นผู้อุปถัมภ์คํ ้าจุนคณะละคร
ต่า ง ๆ ตัว อย่ า งเช่ น ในช่ ว งสมัย รั ช กาลที่ 3 พระองค์ เ จ้ าไกรสรก็ มี ค วามสัม พัน ธ์ ส วาทกับ นัก แสดงชาย
ในคณะโขนละครและทรงเลี ้ยงโขนผู้ชายไว้ มากมาย 14 ความเสน่หาหรื อความพิศวาสในเพศเดียวกันในกรณีนี ้
แม้ จะถูกอธิ บายในบริ บทของความเสื่อมเสียของชนชัน้ เจ้ าแต่ทําให้ เห็นว่าพฤติกรรม “เล่นสวาท” ระหว่าง
คนเพศเดี ยวกันมีพื น้ ที่ข องตัวเองและไม่จําเป็ นต้ องขัด แย้ ง กับการแสดงบทบาทความเป็ นชายทางสังคม
ตัว อย่ า งของพระองค์ เ จ้ าไกรสรอาจทํ า ให้ เ ห็ น ว่ า ความเสน่ ห าในเพศเดี ย วกัน เป็ นคุณ สมบัติ อ ย่ า งหนึ่ ง
ที่ช นชัน้ เจ้ า นายจะมีต่อ ชนชัน้ บ่า วไพร่ เจ้ า นายจะมีอํ า นาจและมีฐ านะทางเศรษฐกิ จ ที่ ดี ก ว่า ซึ่ง สามารถ
มอบทรัพย์สินเงินทองให้ กบั บ่าวที่เขาพิศวาสได้ อาจเป็ นไปได้ ว่าความเสน่หาในเพศเดียวกันจะมาพร้ อมกับ
การอุปถัมภ์คํ ้าชูระหว่างผู้ชายที่มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่ตา่ งกัน
13

ต่อมาถึง ในช่ วงรั ชกาลที่ 5 บ้ านเมืองมีความทันสมัยมากขึน้ ได้ มีการออกกฎหมายที่พ าดพิ งถึ ง
พฤติกรรมรัก ร่วมเพศเช่นเดียวกัน เนื่องจากพระองค์เสด็จไปเยือนประเทศยุโรปหลายประเทศจึงได้ รับแนวคิด
เกี่ยวกับกฎหมายของตะวันตกเข้ ามาใช้ ในสังคมไทยในหลาย ๆ เรื่ อง อันแสดงให้ เห็นว่าสังคมไทยได้ เกิดมี
14

นฤพนธ์ ด้ ว งวิ เศษ และ ปี เตอร์ เอ. แจ๊ ค สัน , เพศหลากเฉดสี พหุวัฒนธรรมทางเพศในสัง คมไทย (กรุ ง เทพฯ:
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2556) หน้ า 33.
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พฤติกรรมรักร่ วมเพศมากขึ ้นจนกลายเป็ นปั ญหาจึงมีการลงโทษเพื่อให้ เลิกการกระทํานัน้ หรื ออีกนัยยะหนึ่ง
ต้ อ งการให้ ป ระเทศชาติ มี ก ฎหมายที่ มี ค วามศิ วิ ไ ลซ์ เ ท่ า เที ย มกับ ต่ า งประเทศ แม้ ว่ า ประชาชนยัง ไม่ มี
ประสบการณ์หรื อมีความเข้ าใจในพฤติกรรมรักร่ วมเพศมากนัก โดยถือว่าเป็ นสิ่งที่ไม่ดีงามสําหรับสังคมไทย
สมัยนัน้
สําหรับสังคมไทยในปั จจุบนั 15 เริ่ มมีการเปิ ดกว้ างเรื่ องรักร่วมเพศหรื อกลุม่ ชายรักชายมากขึ ้นจากอดีต
สะท้ อนผ่านบทบาทของวงการแฟชัน่ บันเทิง ศิลปะ อาทิเช่น ช่างแต่งหน้ า ช่างทําผมที่มีชื่อเสียงหลายคน หรื อ
ดารานักแสดงบางคนที่กล้ าที่จะแสดงตัวตนที่แท้ จริ งผ่านสื่อ เป็ นต้ น อีกทังยั
้ งแสดงให้ เห็นในด้ านบันเทิง อาทิ
โชว์ ส าวประเภทสอง ทิ ฟ ฟานี หรื อ คาบาเร่ เป็ นต้ น แต่ใ นปั จ จุบัน นัน้ สัง คมมี ค วามเปิ ดกว้ า งมี ก ารสร้ าง
ภาพยนตร์ ไ ทยที่ ส ะท้ อ นชี วิ ต และเรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ กลุ่ม ชายรั ก ชายที่ ผ่ า นมาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า สัง คมไทย
มีความกล้ าพอที่จะตีแผ่เรื่ องราวของกลุม่ ชายรักชายมากขึ ้น
14

ประเทศไทยนันถื
้ อได้ วา่ มีศาสนาพุทธเป็ นศาสนาที่เรี ยกได้ วา่ ประจําชาติเลยก็วา่ ได้ เพราะมีผ้ ทู ี่นบั ถือ
และเคารพบูชามากกว่าศาสนาอื่น ทําให้ ศ าสนาพุท ธเป็ นศาสนาหลักภายในประเทศ ฉะนัน้ ศาสนาอื่ น ๆ
ที่เข้ ามาจึงกลายเป็ นองค์ ประกอบของสังคมที่ผ้ ูคนไม่ได้ ให้ ความสนใจถ้ าไม่ใช่ ผ้ ูคนที่สงั กัด หรื อ นับถื อใน
ศาสนานัน้ ๆ อยู่แ ล้ ว ศาสนาฮิ น ดูก็ เ ช่ น กัน ศาสนาฮิ น ดูใ นประเทศไทยนับ ว่ า เป็ นศาสนาที่ มี เ ฉพาะพื น้ ที่
เพราะมีแค่ไม่กี่แห่งในประเทศไทย แต่ถึงกระนันก็
้ มีผ้ ูสนใจให้ ความสําคัญเป็ นจํานวนมาก กลุ่มชายรักชาย
ก็เช่นเดียวกัน วันพระศรี มหาอุมาเทวีก็เป็ นอีกวัดหนึง่ ทีเราสามารถพบเห็นกลุม่ ชายรักชายเป็ นจํานวนมากเวลา
มี พิ ธี ก รรมประจํ า ปี หรื อ นวราตรี เป็ นการสะท้ อ นถึ ง การมี บ ทบาทของศาสนาฮิ น ดู ใ นกลุ่ม ชายรั ก ชาย
ที่หนั มาเคารพบูชาศาสนาฮินดูมากยิ่งขึ ้น

กลุ่มชายรั กชายกับเทพในศาสนาฮินดูในงานนวราตรี ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี
วัด พระศรี มหาอุมาเทวีส ร้ างประมาณ พ.ศ. 2422 เป็ นวัด ในศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู นิ ก ายศัก ติ
ซึ่ง นับ ถื อ เทพสตรี ผ้ ูเ ป็ นแม่ เ ป็ นใหญ่ ใ นลัท ธิ ชาวอิ น เดี ย จากรั ฐ ทมิ ฬ นาดูที่ อ ยู่ท างตอนใต้ ข องอิ น เดี ย ได้
โดยสารเรื อเข้ ามาในประเทศไทยทางภาคใต้ จากนันได้
้ มาตังถิ
้ ่นฐานอยู่ที่คลองสีลม โดยได้ ร่วมกันสร้ างเทวลัย
ของ “องค์พระแม่ศรี มหามารี อมั มัน” เพื่อเคารพและสักการบูชาขึ ้น ต่อมาจึงร่ วมกันซื ้อที่ดินในบริ เวณที่ตงั ้
ปั จจุบนั แล้ วทําการสร้ างโบสถ์หลังใหม่ขึ ้น ในระยะแรก ๆ นัน้ มีแค่การตังรู้ ปเคารพ “มารี อามัน” หรื ออีกนัยหนึง่

15

ปี เตอร์ เอ, แจ๊ คสัน และ นฤพนธ์ ด้ วงวิเศษ, เปิ ดประตูสีร้ ุ ง (กรุ งเทพฯ: มูลนิธิสร้ างความเข้ าใจเรื่ องสุขภาพผู้หญิ ง,
2552), หน้ า 30.
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ก็คือ พระศรี มหาอุมาเทวี ซึ่งตอนนันมี
้ ความเชื่อว่า มารี อามัน คือเทวีผ้ ปู ั ดเป่ าและรักษาไข้ ทรพิษ 16 เป็ นเทพที่
ชาวทมิฬให้ ความเคารพนับถือมาแต่โบราณ
15

ต่อมาเมื่อมีคนทมิฬมาอยูเ่ ป็ นจํานวนมากพอสมควรแล้ วจึงได้ สร้ างศาลสําหรับบูชาตามลัทธิประเพณี
ตามแบบของชาวทมิฬ 17 แต่สร้ างเป็ นศาลไม้ ธรรมดา ๆ ต่อมาเริ่ มทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ต่อมาจึงได้ ทําเป็ น
เทวลัยขึ ้นหรื อวัดแขกสีลมที่เราเห็นในปั จจุบนั วัดพระศรี มหาอุมา-เทวีหรื อวัดแขกสีลมนัน้ เดิมเป็ นสถานที่
เฉพาะของผู้นับถื อ ศาสนาฮิ นดูเท่านัน้ ในช่วงบ่ายจะมี การปิ ดโบสถ์ เพื่ ออ่านรามเกี ยรติ์ เป็ นการสรรเสริ ญ
พระเป็ นเจ้ า แต่ในปั จจุบนั วัดแขกเปิ ดกว้ างต้ อนรับผู้คนมากขึ ้นทังผู
้ ้ มีจิตศรัทธาองค์ต่อเทพต่าง ๆ ตลอดผู้ที่
นับถื อศาสนาอื่น ๆ รวมทัง้ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย ในช่วง 1-9 คํ่าเดือน 11 ของทุก ๆ ปี (ช่วงเดือน
ตุลาคม) จะมีพิธี "นวราตรี " เพื่อบูชาพระแม่อมุ าเทวีครัง้ ยิ่งใหญ่ เป็ นพิธีที่เก่าแก่สืบเนื่องมาตังแต่
้ สมัยพระเวท
มีพิ ธี บูช ารวม 10 วัน 10 คื น และในวัน สุด ท้ า ยของงานจะมี ก ารอัญ เชิ ญ องค์ เ ทวรู ป พระแม่อุม าเทวี แ ละ
เทวรู ป องค์ อื่ น ๆ ออกมาแห่ ไ ปนอกวัด ทั่ว ทัง้ สี ล มโดยแต่ ล ะปี จะมี ผ้ ูศ รั ท ธาเข้ า ร่ ว มชมงานเป็ นจํ า นวน
หลายพัน คนนวราตรี เป็ นเทศกาลที่อุทิ ศตนเพื่ อการสักการบูชาประจํ า ปี แด่พระแม่ทุร คา คํา ว่า นวราตรี
นันหมายถึ
้
งคําว่า 'เก้ าคืน' ในภาษาสันสกฤต ในช่วงเก้ าคืนนี ้จะมีการบูชาพระแม่ทุรคาและพระแม่ปารวตี
ในภาคปางต่า ง ๆ เก้ าปางด้ ว ยกัน และในวันสุด ท้ าย คื อวัน ที่ สิบ มัก จะเรี ยกว่า เป็ นวันวิ ช ยาทศมี ซึ่ง เป็ น
วันที่สาํ คัญสุดของเทศกาลนี ้และมีการเฉลิมฉลองทัว่ ไปทังประเทศอิ
้
นเดีย
16

ในการแห่เจ้ าแม่วดั แขกเริ่ มมีบคุ คลที่เป็ นเพศหลากหลายที่เข้ าไปร่ วมในพิธีนนั ้ ๆ เมื่อประมาณ 10 ปี
ที่ ผ่ า นมา แต่ ถ้ าจะสัง เกตได้ ชัด คื อ ช่ ว ง 5 ปี ที่ ผ่ า นมา พิ ธี ก รรรมในวัด แขกนัน้ ที่ มี ก ารแห่ เ จ้ าแม่ วัด แขก
หรื อพิธีนวราตรี เป็ นส่วนหนึง่ ของงานบูชาองค์เจ้ าแม่กาลี นวราตรี มีความเชื่อว่าเป็ นช่วงที่มดื ที่สดุ ของเดือนเก้ า
จะบูชาเจ้ าแม่เก้ าพระองค์ในคติของศักตินิกายซึ่งเก้ าปางนัน้ เป็ นอวตารของพระอุมาเทวี ซึ่งคืนวันสุดท้ าย
จะพูดถึงชัยชนะของเจ้ าแม่ที่อวตารไปเป็ นเจ้ าแม่ทรุ คา เจ้ าแม่ทรุ คาเกิดขึ ้นมาจากการฆ่ามหิษาสูร อสูรควาย
นัน้ เปรี ย บเหมือ นความโง่ เ ขลาของมนุษ ย์ ในเก้ า วันที่ มี การจัดพิ ธี กรรมเป็ นเหมื อนการขัด เกลาตัว เองว่า
เรามีด้านมืดอย่างไรในตัวเองและบูชาเจ้ าแม่เพื่อที่จะขัดเกลาตัวเอง วันสุดท้ ายเป็ นวันที่ฉลองชัยชนะของเจ้ าแม่
คืองานที่แห่เจ้ าแม่ในคืนสุดท้ าย

เฌอกาญจน์ โอฬารสฤษดิ์กูล, “แนวความคิดการออกแบบวัดฮินดูในประเทศไทย" (ปริ ญญาบัณฑิต สาขาวิชา
สถาปั ตยกรรม คณะครุศาสตร์ อตุ สาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าคุณทหารลาดกระบัง, 2550), หน้ า 49.
16

17

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สัมภาษณ์ โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
20 มีนาคม 2558.
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ในงานนีม้ ีกลุ่มชายรั กชายมาร่ วมงานมากพอสมควร พวกเราจะถูกทําให้ เข้ าใจว่างานนีเ้ ป็ นงาน
ที่มีเพศหลากหลายร่ วมงานเป็ นจํานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มชายรักชาย ซึ่งมันก็เป็ นไปดังที่ได้ กล่าวไว้ จริ ง ๆ
ส่วนมากคนที่มีจิตศรัทธา ที่มีการตังโต๊
้ ะ มีเครื่ องสักการบูชาเจ้ าแม่สว่ นใหญ่ จะเป็ นกลุม่ ชายรักชายที่แต่งกาย
เป็ นผู้หญิงหรื อกระเทย เนื่องจากพื ้นที่ทางลัทธิความเชื่อในทางศาสนาพุทธจํากัดมากในทางเพศ กลุม่ ชายรัก
ชาย รู้สกึ ไม่คอ่ ยสะดวกสบายใจในศาสนาพุทธที่เป็ นแบบทางการ จึงมามีลทั ธิความเชื่อในศาสนาฮินดูแทน 18
มีเรื่ องเล่าจากปากต่อปากของชุมชนเพศหลากหลายในกลุม่ ชายรักชายด้ วยว่า พวกเขาได้ รับความช่วยเหลือ
ได้ รั บ ปาฏิ ห าริ ย์ จ ากเจ้ า แม่ทํ า ให้ ชี วิ ต ดี ขึ น้ ผ่ า นพ้ น อุป สรรค (อัน นี เ้ ป็ นเรื่ อ งของความเชื่ อ เฉพาะบุค คล)
ทําให้ กลุม่ คนพวกนี ้เข้ ามาเพื่อแสดงคําขอบคุณเจ้ าแม่ในแต่ละปี ที่มีงาน มีแนวโน้ มว่าขยายและเพิ่มมากขึ ้น
จริ ง ๆ มีการพูดปากต่อปากจากคนที่บชู า เกิดจากความที่ศาสนาพุทธมีการกีดกันโดยไม่ร้ ูตวั ทําให้ บคุ คลที่เป็ น
ชายรั กชาย ไม่สามารถเข้ าร่ วมในบริ บทของศาสนาได้ อย่างแท้ จริ ง จึงทําให้ กลุ่มคนเหล่านีเ้ ลือกที่จะมาหา
ศาสนาทางเลือกมากกว่า บุคคลที่มีเพศสภาพที่แปลงเพศไปแล้ วหรื อก็คือผู้ชายที่ผา่ ตัดแปลงเพศไปเป็ นผู้หญิง
แล้ วนัน้ จะรู้ สกึ ไม่สะดวกใจเพราะด้ วยร่ างกายที่ได้ รับการผ่าตัดแปลงเพศไป แล้ วทําให้ ไปสูต่ วั ศาสนาได้ ยาก
ประกอบกับ รากฐานของความเชื่ อ ของคติ ช นในสัง คมไทยที่ เ กี่ ย วกับ เรื่ อ งเทพเจ้ า อยู่แ ล้ ว เลยกลายเป็ น
การผสมผสานไปโดยไม่ร้ ู ตวั จากเงื่อนไขทางสังคม เรื่ องขององค์กรศาสนาฮินดูในประเทศไทยก็ไม่ได้ มีองค์กร
ทางการที่เข้ มแข็งอย่างองค์กรพุทธหรื อคริ สต์ จึงไม่ได้ มีการเข้ ามาตรวจตราพฤติกรรมของคนที่เข้ ามาอยู่ใน
ศาสนาหรื ออยูใ่ นลัทธิความเชื่อของตน เพราะฉะนันงานแห่
้
เจ้ าแม่วดั แขกเหมือนเป็ นพื ้นที่สาธารณะที่ใครก็ได้
ที่มีความศรัทธาสามารถที่จะมาอยูใ่ นพื ้นที่นี ้ได้
17

มีการเคลือ่ นย้ ายความเข้ าใจของบุคคลที่มีตอ่ รูปแบบพิธีกรรมหลักมากขึ ้น 19 ทางตัวบริ บทของศาสนา
ฮินดูเองก็คอ่ นข้ างเปิ ดกว้ างแต่ห้ามละเมิดในบริ บทศาสนาโดยเฉพาะเรื่ องของการทรงหรื อแสดงตัวว่าตนเองมี
อํานาจวิเศษในพื ้นที่ทางการของเทวสถาน แต่ละแห่ง แต่วา่ ถ้ าเป็ นพื ้นที่เปิ ดหรื อพื ้นที่สาธารณะจะทําอะไรก็ได้
แต่ห้ามแอบอ้ างชื่ อของทางวัด ทางวัดเองก็ ไม่ได้ กีดกันคนที่มีเพศสภาพหลากหลายเข้ าไปในพืน้ ที่ของวัด
แต่อย่างใด แต่ในขณะเดียวกันนัน้ กลุ่มคนที่จ ะเข้ ามาก็ ต้องเคารพกฎของทางวัดซึ่งเป็ นเหมือนจารี ตหรื อ
เป็ นประเพณีของแต่ละแห่งด้ วย การที่มีกลุม่ เพศหลากหลายเข้ ามานันอาจสะท้
้
อนให้ เห็นว่า กลุ่มคนเหล่านี ้
ต้ องการความมัน่ คงทางจิตใจเพราะโดยสภาพแล้ ว คนที่เป็ นเพศที่สามต้ องโดนแรงกดดันทางสังคม เรี ยกได้ ว่า
มากกว่าผู้ชายหรื อผู้หญิ งจริ ง ๆ ในสังคม อีกทังยั
้ งเรื่ องของความไม่มนั่ คงในอาชีพการงานหรื อว่าเศรษฐกิจ
ที่ มี ก ารเปลี่ ย นไปตามยุ ค สมัย ทํ า ให้ กลุ่ม คนเหล่ า นี จ้ ึ ง รู้ สึ ก ว่ า ถ้ าหากมี อ ะไรบางอย่ า งที่ ส ามารถเป็ น
18

18
19

ธัญญาเรศ หงส์ทอง, สัมภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 8, 19 กุมภาพันธ์ 2558.

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สัมภาษณ์ โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
20 มีนาคม 2558.
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เครื่ องยึด เหนี่ ย วที่ ทํ าให้ ก ลุ่ม คนเหล่า นีม้ ี ค วามมั่นคงทางจิ ต ใจได้ ก ลุ่ม คนเหล่า นี ก้ ็ จะให้ ค วามสนใจ หรื อ
เนื่องด้ วยศาสนาฮินดูนนมี
ั ้ ลทั ธิแบบร่างทรงซึ่งลัทธิแบบร่ างทรงนันสามารถจั
้
บต้ องได้ ง่ายผู้คนสามารถปรึ กษา
ปั ญหาชีวิตหรื อถามคําถามที่เราต้ องการรู้กบั ร่างทรง ซึง่ ร่างทรงนี ้ก็เปรี ยบเสมือนร่างทรงของเทพเจ้ า ทําให้ เป็ น
อีกประการหนึง่ ที่ทําให้ ผ้ คู นมีความนับถือและเชื่อถือว่าเทพเจ้ าของพวกเขาสามารถจับต้ องได้

ผลการสํารวจเรื่ องทัศนะคติในการบูช าเทพเจ้ าของศาสนาฮินดูและการแพร่ กระจาย
ความเชื่อเรื่องเทพเจ้ าของศาสนาฮินดูในกลุ่มชายรั กชายในบริเวณวัดแขกสีลม
ในการลงพื ้นที่สํารวจนันทํ
้ าให้ ผ้ วู ิจยั ทราบว่า กลุม่ ชายรักชายนันมี
้ แนวคิดเกี่ยวกับเรื่ องการบูชาเทพ
ในศาสนาฮินดูเริ่ มมาจากพระพิฆเนศก่อน เพราะเป็ นเทพแห่งการขจัดอุปสรรค ความขัดข้ อง ผู้ที่บชู าก็ต้องการ
ที่จะประสบความสําเร็ จต่อกิจการงานทังปวง
้
จึงมักบูชาพระพิฆเนศเป็ นอันดับแรก พอริ เริ่ มบูชาพระพิฆเนศ
แล้ ว ก็ เริ่ ม ที่ จะหาองค์ ค วามรู้ เกี่ ย วกับ พระพิ ฆเนศและไปปยัง เทวสถานที่ มี พ ระพิ ฆ เนศอยู่หนึ่ง ในนัน้ ก็ คื อ
วัดพระศรี มหาอุมาเทวี
เนื่องด้ วยในวัดพระศรี มหาอุมาเทวีมีองค์พระประทานเป็ นพระแม่อมุ าเนื่องจากเป็ นลัทธิ ศกั ตินิกาย
ที่เน้ นเรื่ องของผู้หญิ งเป็ นหลัก จึงทําให้ กลุ่มชายรักชายมาสักการบูชาด้ วยเช่นกันเพราะส่วนใหญ่ คิดว่า 20
เวลาเรานับถือเทพองค์ไหนเราจะเลือกที่เหมาะกับความเป็ นตัวเรามากที่สดุ หรื อเทพองค์ไหนที่ มีคณ
ุ สมบัติ
ในแบบที่ เ ราต้ อ งการเราก็ จ ะนับ ถื อ เทพองค์ นัน้ กลุ่ม ชายรั ก ชายจึ ง นับ ถื อ พระแม่ อุม าเป็ นจํ า นวนมาก
เพราะต้ อ งการความเข็ ม แข็ ง ส่ว นหนึ่ ง ที่ ก ลุ่ม ชายรั ก ชายให้ ค วามสนใจก็ คื อ วัด พระศรี ม หาอุม าเทวี นัน้
มีรูปลักษณ์ที่เด่น เพราะมันมีความเป็ นอินเดียเป็ นอย่างมากและตังอยู
้ ่ในย่านสีลมที่เป็ นย่านธุรกิจ ถึงแม้ ผ้ คู น
้ มีสีสนั
ที่ผ่านไปมาไม่ได้ สงั กัดอยู่ในศาสนาฮินดูแต่ก็มีสนใจที่อยากจะเข้ าเยี่ยมชม 21 ในส่วนของพิธีกรรมนันก็
สามารถดึงดูดผู้คนได้ ทําให้ ผ้ ูคนชอบ ถึงแม้ ว่าจริ ง ๆ แล้ ววัดฮิ นดูในประเทศไทยจะมีจํานวนมากนอกจาก
วัดแขกสีลม แต่ส่วนใหญ่จะเป็ นสีขาวพื ้น ๆ ไม่มีสีสนั สะดุดตาเหมือนวัดแขกสีลม เป็ นเทวรู ปหินอ่อนสีขาว ๆ
ไม่มีสสี นั และเนื่องด้ วยประเพณีของวัดแขกสามารถเข้ ากับความเป็ นพื ้นเมืองของเราได้ อย่างดีก็คืองานนวราตรี
1 9

20

ในงาน นวราตรี นัน้ นอกจากกลุ่ม ชายรั ก ชายจะมี จํ า นวนมากแล้ ว ยัง มี ค นทรงเป็ นจํ า นวนมาก
โดยปกติแล้ วในศาสนาฮินดูโดยหลักการไม่มีการเข้ าทรงเป็ นเรื่ องของศาสนาพืน้ เมือง อีกส่วนหนึ่งที่ทําให้

20

วชิรพล หลักบุญ, สัมภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, ม.ป.ท., 26 กุมภาพันธ์ 2558.

21

ธิติวฒ
ั น์ เรืองวงษ์ งาม, สัมภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, ม.ป.ท., 19 กุมภาพันธ์ 2558.
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กลุ่มชายรักชายมีจํานวนมากในงานนวราตรี 22 ก็เพราะศาสนาฮินดูไม่ได้ มีมมุ มองเชิ งลบต่อกลุม่ ชายรักชาย
ไม่ได้ มองว่าเป็ นเรื่ องผิดปกติ เหมือนเป็ นการเปิ ดบทบาท ให้ คนกลุม่ นี ้สามารถเข้ ามามีสว่ นร่ วมในศาสนพิธีได้
แต่ ใ นศาสนาพุท ธของสัง คมไทยมี พื น้ ที่ แ บบจํ า กัด เช่ น ชาวพุท ธเป็ นบัณ เฑาะก์ (เพศที่ 3 ชายรั ก ชาย)
จะไม่สามารถบวชได้ พื ้นที่ของกลุ่มชายรักชายต่อศาสนา จึงมีทางเดียวคือผู้สนับสนุนหรื ออุปถัมภ์ เท่านัน้
แต่ในศาสนาฮินดูไม่ใช่ เพราะพอชายรักชายเข้ าไปอยู่ในพื ้นที่ของศาสนาฮินดูแล้ ว นอกจากจะไม่ได้ รับการ
กีดกันแล้ วยังสามารถเล่นบทบาทที่มากกว่าการเป็ นแค่ผ้ สู นับสนุนได้ เช่น สามารถเป็ นเจ้ าทรงซะเอง ได้ เป็ น
เจ้ าสํานัก เป็ นอาจารย์เป็ นอะไรต่อมิอะไร ในส่วนนี ้มันสามารถเพิ่มบทบาทและพื ้นที่สําหรับกลุม่ ชายรักชายได้
และในการประกอบพิธีกรรมนันมี
้ ชดุ ที่เป็ นเอกลักษณ์มีสสี นั ต่าง ๆ มีเพลง เครื่ องประดับ เทวรู ป เหมาะกับคนที่
ชอบเรื่ องความสวยงามอยูแ่ ล้ ว พิธีกรรมในศาสนาฮินดูจึงดึงดูดคนเหล่านี ้โดยธรรมชาติ ไม่แต่เฉพาะกลุม่ ชาย
รักชายเพียงเท่านัน้ แต่ก็มีคนทัว่ ไปที่อยากเห็นพิธีกรรมที่มีสีสนั มีไฟ มันทําให้ เกิดชุมชนของคนที่มีความเชื่อ
หรื อ ลัก ษณะคล้ า ย ๆ กั น ขึ น้ มา แต่ พ อพูด ถึ ง วัด แขกสี ล มจะทํ า ให้ นึ ก ถึ ง หลาย ๆ คนนึ ก ถึ ง กลุ่ม คนที่ มี
ความจําเพาะตระหนักหรื อมีสาํ นึกร่วมกันบางอย่างได้
21

ส่วนการแพร่ กระจายของความเชื่อนันจากการสํ
้
ารวจพบว่าส่วนใหญ่การแพร่ กระจายของความเชื่อ
ในเรื่ องเทพเจ้ านี ้ได้ รับการแพร่กระจายโดยการบอกผ่านปากต่อปากเพราะส่วนใหญ่กลุม่ คนที่เป็ นชายรักชายนี ้
จะมีเครื อข่ายที่เป็ นเหมือนสังคมลักษณะย่อย ๆ ที่เป็ นเฉพาะกลุ่มที่มีการติดต่อสื่อสารกัน และอีกส่วนหนึ่ง
ที่เป็ นสิง่ สําคัญต่อการแพร่กระจายของความเชื่อก็คือสังคมออนไลน์หรื อโลกของอินเตอร์ เน็ต
ในโลกของอินเตอร์ เน็ตนันการรั
้
บรู้ ข่าวหรื อการแบ่งปั นองค์ความรู้ หรื อสิ่งที่ตนเองต้ องการอยากจะ
แบ่งปั นนันเป็
้ นไปได้ สะดวกและรวดเร็ วขึ ้น เรื่ องของกลุ่มชายรักชายส่วนใหญ่ จากการสอบถามใช้ ส่วนของ
โลกออนไลน์ 23 พูดคุยกันผ่าน เว็บบอร์ ด หรื อ Social media ต่าง ๆ มีการรวมกลุ่มกันสําหรับกลุ่มคนที่มี
้ ม่ สําหรับ
ลักษณะชอบหรื อสักการเทพเจ้ าในศาสนาฮินดู เช่น Facebook 24 ที่จะมีในรู ปแบบของเพจ การตังกลุ
ผู้ที่มีความชอบเหมือนกัน หรื อแม้ แต่เว็บไซต์ตา่ ง ๆ ที่ทําให้ องค์ความรู้ตา่ ง ๆ เหล่านี ้สามารถแพร่ กระจายไปได้
อย่างทัว่ ถึง ในเว็บไซต์นนก็
ั ้ จะรวบรวมทุกเรื่ องเกี่ยวกับศาสนาฮินดูที่บุคคลที่ต้องการจะสักการบูชาสามารถ
เริ่ ม ต้ น ปฏิ บัติ ไ ด้ ง่ า ย ๆ เป็ นอี ก หนึ่ ง ช่ อ งทางสํ า หรั บ ผู้ที่ อ ยู่ห่ า งไกลและไม่ ส ามารถเดิ น ทางมาสัก การะ
ได้ ที่ เ ทวสถานจริ ง ๆ และในโลกออนไลน์ ก็ มี ก ารสั่ง ซื อ้ หรื อ จัด ทํ า สํ า หรั บ ผู้ ที่ ต้ อ งการได้ เทพรู ป จํ า ลอง
22

22

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, สัมภาษณ์ โดย ธรรมปพน ขอพร, ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,

20 มีนาคม 2558.
23

สมภพ สรสิท, สัมภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, โรงแรมอนันตรารสานันดา, 26 กุมภาพันธ์ 2558.

24

อมรชัย มัททวีวงศ์, สัมภาษณ์โดย ธรรมปพน ขอพร, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา, 12 มีนาคม 2558

146

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

องค์ ข นาดเล็กสามารถนํ าไปสักการบูชาและมีการโฆษณาว่าได้ ผ่านการทํ าพิธีป ลุกเสกแล้ วจึง ทําให้ ผ้ ูค น
มีความสนใจในการสัง่ เทวรูปจําลอง อาจบอกได้ วา่ การแพร่กระจายของความเชื่อนันเริ
้ ่ มจากการบอกผ่านปาก
ต่อปากของกลุม่ ชายรักชายที่มานับถือกันก่อนแล้ วจึงมาสูใ่ นโลกของโซเชียลหรื อสังคมออนไลน์

แนวโน้ มในอนาคต
ในส่ว นของแนวโน้ มในอนาคตนัน้ ผู้วิจัยมี ค วามคิด ว่า กระแสการนับถื อ เทพเจ้ าของศาสนาฮิ น ดู
ในกลุ่มชายรั กชายนัน้ จะมีเพิ่มมากขึน้ เนื่องจากการรับวัฒนธรรมที่มาจากตะวันตกมากขึน้ ผ่านสื่อต่าง ๆ
ทํ า ให้ ความคิ ด ของผู้ค นที่ มี ต่ อ เพศทางเลื อ กหรื อ เพศหลากหลายมี ค วามเปิ ดกว้ า งและให้ ก ารยอมรั บ
มากกว่าเดิม การสักการบูชาของกลุม่ ชายรักชายกับเทพเจ้ าต่าง ๆ นันก็
้ นา่ จะยังคงมีตอ่ ไปเรื่ อย ๆ เพราะบริ บท
ทางศาสนาเองและบริ บ ททางสัง คมเองมี ส่ว นเอื อ้ ให้ ก ลุ่ม คนเหล่า นี ส้ ามารถเลือ กทางปฏิ บัติ ข องตัว เอง
ได้ อย่างอิสระ อีกนัยหนึ่งก็อาจบอกได้ ว่าความเชื่อในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในสังคมไทยนันมั
้ นผูกพันอยู่กับ
คติชนของคนไทยในหลาย ๆ เรื่ องตังแต่
้ เกิดจนถึงตายเลยก็ว่าได้ เพราะว่าเป็ นประเพณีหรื อความเชื่อที่ฝากฝั ง
คนในสังคมมาตังแต่
้ สมัยโบราณ แทบจะแยกไม่ออกจากพิธีกรรมพุทธ ทําให้ ผ้ คู นมีความเคยชินกับการปฏิบตั ิ
แบบนี ้ ผู้วิ จัย คิ ดว่าคติ ความเชื่ อ เหล่านี อ้ าจขยายและกลายมาเป็ นลัท ธิ ข องกลุ่มเพศที่ 3 ในประเทศไทย
เลยก็ อ าจจะเป็ นได้ เพราะด้ ว ยจํ า นวนและความมี จิ ต ศรั ท ธาต่ อ การสัก การบูช าที่ มี ม าก แต่ ที่ ส ามารถ
ระบุได้ แน่ชัดคือว่าผู้ที่ไปร่ วมงานนวราตรี ของวัดแขกสีลมต่างพูดเป็ นเสียงเดียวกันว่า ผู้ที่ไปร่ วมงานมีจํานวน
ของกลุม่ ชายรักชายนันมี
้ มากเกินกว่าที่ผ้ วู ิจยั คาดไว้
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หากกล่าวถึงประเทศพม่าในขณะนี ้ หลายท่านย่อมนึกถึงปั ญหาเรื่ องชนกลุม่ น้ อยที่เกิดขึ ้นในประเทศ
พม่ากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเด็นข่าวล่าสุดที่เกิดขึ ้น คือ ปั ญหาการอพยพของชาวโรฮิงญา (Rohingya)
เนื่องจากการอพยพของชาวโรฮิ งญาได้ ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อพืน้ ที่ต่าง ๆ ในหลายประเทศ ทังภายในและ
้
ภายนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงทําให้ หลายประเทศให้ ความสนใจปั ญหาดังกล่าวเป็ นอย่างยิ่ง
ซึ่งถ้ าหากลองพิจารณาย้ อนกลับไปดูที่มาของปั ญหาชนกลุม่ น้ อยของประเทศพม่าในปั จจุบนั นัน้ เราจะทราบ
ได้ ว่า เหตุปั จจัยสํา คัญ ที่ก่ อให้ เ กิ ด ปั ญหาดังกล่า วขึน้ ล้ วนเป็ นผลมาจากการเปลี่ย นแปลงบริ บทที่เ กิ ด ขึน้
ในประวัติศาสตร์ ของประเทศพม่าทังสิ
้ ้น โดยการเปลี่ยนแปลงครัง้ สําคัญของประเทศพม่าที่ก่อให้ เกิดปั ญหา
ชนกลุม่ น้ อยขึ ้นในปั จจุบนั คือการเข้ ามาของประเทศอังกฤษในยุคการล่าอาณานิคมในศตวรรษที่ 19
การเข้ า มาของเจ้ าอาณานิ ค มอัง กฤษนัน้ ทํ า ให้ ป ระเทศพม่า ที่ ซึ่ง เคยเป็ นดิ น แดนเจริ ญ รุ่ ง เรื อ ง
ยิ่งใหญ่ โดยในปี 1855 อัง กฤษได้ ผนวกพม่าตอนบนเข้ า เป็ นส่วนหนึ่งของอิ นเดี ย และต่อ มาในปี 1886
อังกฤษก็ได้ เนรเทศพระเจ้ าธีบอและราชวงศ์ไปอยู่อินเดีย และอังกฤษก็ไม่ได้ ตงใครขึ
ั้
้นเป็ นกษัตริ ย์พม่าอีกเลย
เหตุการณ์นี ้จึงถือเป็ นการปิ ดฉากลงของราชวงศ์พม่าที่มีมาอย่างยาวนานโดยเงื ้อมมือของอังกฤษ การล่มสลาย
ลงของระบบกษัตริ ย์นํามาซึง่ ความเปลีย่ นแปลงทังทางการเมื
้
อง การปกครอง และโครงสร้ างทางสังคมพม่าครัง้
ยิ่งใหญ่ อังกฤษได้ ปกครองพม่าในฐานะเป็ นดินแดนหนึ่งของอินเดีย โดยตังแต่
้ ค.ศ. 1855 เป็ นต้ นมา อังกฤษ
้ ฐบาล
พยายามดําเนินนโยบายแบ่งแยกและปกครองด้ วยการพยายามแยกชาวเขาออกจากชาวพม่า 1 อีกทังรั
อัง กฤษพยายามแยกหมู่ช นเชื อ้ ชาติ อ อกจากกัน ด้ วยการไม่ ฝึ กหัด ทหารให้ แก่ พ วกไทยใหญ่ แ ละพม่ า
และให้ สิทธิ พิเศษแต่เฉพาะพวก ชิ น คะฉิ่น และกะเหรี่ ยง 2 นอกจากนี ้ยังมีชนเชือ้ ชาติอื่นที่เข้ ามามีบทบาท
ทางสังคมในประเทศพม่าอย่างชาวอินเดีย เนื่องจากอินเดียและอังกฤษมีความสัมพันธ์ กันมานานตังแต่
้ สมัย
บริ ษั ท การค้ าของอั ง กฤษได้ มาตั ง้ ที่ อิ น เดี ย ขณะเดี ย วกั น ชาวอิ น เดี ย ได้ รบอยู่ ใ นกองทั พ อั ง กฤษ
0

1

1

หม่องทินอ่อง แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร, ประวัติศาสตร์ พม่า, พิมพ์ครัง้ ที่ 5 ( กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ , 2557), หน้ า 276.
2

เรื่องเดียวกัน, หน้ า 277.
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โดยในสงครามพม่ากับอังกฤษหรื อในการรบต่อต้ านกองโจรพม่า จะมีนายทหารอินเดียร่ วมรบอยู่เคียงข้ างกับ
อังกฤษในกองทัพเหล่า นัน้ เสมอ ว่ากันว่า ชาวอัง กฤษหยามชาวพม่าโดยการประกาศให้ พ ม่าทัง้ ประเทศ
ที่ยึด มาได้ นนั ้ เป็ นเพี ย งมณฑลหนึ่ง ของจัก รวรรดิอิ น เดี ย โดยการกระทํ าเช่ น นี อ้ ัง กฤษเชื่ อ ว่า พม่าจะเสีย
เอกลักษณ์ ของเชื อ้ ชาติตนเอง โดยการปล่อยให้ ชาวอินเดียเดินทางเข้ ามาอยู่ในพม่ามาก ๆ แต่ปรากฏว่า
การกระทําเช่นนีย้ ิ่งทําให้ ชาวพม่าต้ องรวมกันลุกขึน้ มาต่อสู้และก่อกบฏ อังกฤษจึงต้ องทําการปราบปราม
อย่างต่อเนื่องการเข้ ามาของอังกฤษในพม่าจึงก่อให้ เกิ ดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายขึน้ ต่อสังคมพม่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลีย่ นแปลงที่เป็ นผลมาจากการออกนโยบายการปกครองหรื อกฎหมายบังคับใช้ ต่าง ๆ
เพื่อควบคุมคนพื ้นเมือง อาทิ มีการส่งเสริ มการเรี ยนภาษาอังกฤษ อีกทัง้ อังกฤษได้ นําระบบเทศบาลเข้ ามาใช้
ตามเมืองใหญ่ ๆ เพื่อยกระดับการเก็ บภาษี ให้ สงู ขึน้ เป็ นต้ น ยุคสมัยอาณานิคมจึงเต็มไปด้ วยบรรยากาศ
การเปลีย่ นแปลงทังทางด้
้
านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ภาพบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงทางสังคมพม่าในช่ วงภายใต้ ส มัย การปกครองของอังกฤษนัน้
เราอาจสามารถพบเห็นได้ ทวั่ ไปจากหนังสือประวัติศาสตร์ พม่า สถาปั ตยกรรมหรื อสิ่งก่อสร้ างอาคารบ้ านเรื อน
ต่า ง ๆ ที่ยังคงหลงเหลือ อยู่ในปั จ จุบัน ที่ซึ่งได้ ก ลายมาเป็ นสถานที่ ท่อ งเที่ย ว แต่ขณะเดีย วกันก็ เป็ นพื น้ ที่
ย้ อนเวลาให้ หวนนึกถึงภาพบรรยากาศในอดีตของชนรุ่ น หลัง ที่ซึ่งครั ง้ หนึ่งเคยตกอยู่ภ ายใต้ การปกครอง
ของอัง กฤษ นอกจากนี แ้ ล้ ว ยังมี อี ก สิ่ง หนึ่ง ที่ ส ามารถสะท้ อ นบรรยากาศสัง คมพม่า ในช่ วงเวลาดัง กล่า ว
ได้ เป็ นอย่างดี คือ วรรณกรรม โดย Joan Rockwell ได้ กล่าวไว้ ในหนังสือ Fact and Fiction ถึงความสัมพันธ์
ระหว่ า งวรรณกรรมกับ สัง คมว่ า วรรณกรรมสามารถใช้ เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสื บ สาวสัง คม วรรณกรรม
เป็ นผลผลิตทางสังคมมากกว่า จะเป็ นเพียงการใช้ จิน ตนาการเพ้ อฝั นเป็ นส่ว นตัว วรรณกรรมไม่เ ป็ นเพีย ง
เครื่ องแสดงความจริ งทางสังคม แต่เป็ นส่วนสําคัญของการกําหนดความเป็ นไปของสังคม และขณะเดียวกันก็มี
ความสําคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมด้ วย วรรณกรรมจะแสดงให้ เห็นบรรทัดฐานทางสังคมในด้ านกฎหมาย
ศาสนา ข้ อปฏิบัติทางการเมือง แบบแผนของชี วิต ค่านิยม และวิถีชีวิตของบุคคล 3 ดังนัน้ แล้ ววรรณกรรม
เป็ นภาพสะท้ อ นสัง คม ซึ่ง การสะท้ อ นสัง คมของวรรณกรรมมิ ใ ช่ เ ป็ นการสะท้ อ นอย่า งบัน ทึ ก เหตุก ารณ์
ทางเอกสารประวัติศาสตร์ แต่วรรณกรรมจะเป็ นภาพสะท้ อนประสบการณ์ของผู้เขียนและเหตุการณ์สว่ นหนึ่ง
ของสังคม วรรณกรรมจึงมีความเป็ นจริ งทางสังคมสอดแทรกอยู่
2

หากท่า นผู้อ่า นมี ค วามสนใจในประเทศพม่า โดยเฉพาะช่ ว งสมัย แรกเริ่ ม ที่ พ ม่า ได้ ต กอยู่ภายใต้
การปกครองของอังกฤษ ข้ าพเจ้ าขอแนะนําวรรณกรรมสะท้ อนสังคมพม่าช่วงทศวรรษ 1920 ที่จะทําให้ ผ้ อู ่าน
สามารถมองเห็นภาพสังคมพม่าได้ เป็ นอย่างดี โดยนวนิยายเรื่ อง Burmese Days แต่งโดย จอร์ จ ออร์ เวลล์
3

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ , เอกสารการสอนชุดวรรณคดีไทย, (นนทบุรี : สํานักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), หน้ า 12-15.
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ชาวอังกฤษและเป็ นผู้แต่งหนังสือ 1984 และ Animal Farm ซึ่งถือได้ ว่าเป็ นผลงานเขียนที่โด่งดังไปทัว่ โลก
ของเขา โดย Burmese Days เป็ นนวนิยายเล่มแรกของจอร์ จ ออร์ เวลล์ ที่เขียนจากประสบการณ์ ของเขา
ในระหว่างช่ ว งที่ ทํ างานเป็ นเจ้ า หน้ า ที่ตํ า รวจอยู่ใ นพม่า 5 ปี (ค.ศ. 1922-1927) ขณะที่ ใ นโลกภาษาไทย
Burmese Days ได้ ถกู ใช้ ชื่อว่า พม่ ารํ าลึก 4 และถูกแปลโดย บัญชา สุวรรณานนท์ ผู้เคยมีผลงานแปลอย่าง
Animal Farm มาก่อน
3

George Orwell
Burmese Days ตีพิมพ์ครัง้ แรกเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2558 โดยสํานักหนังสือไต้ ฝนุ่ นวนิยายแปล
เรื่ องนีเ้ ป็ นหนังสือที่ผ้ ูศึกษาหรื อสนใจเกี่ ยวกับ พม่าควรหามาอ่านอย่า งยิ่ง เนื่องจากเป็ นหนังสือที่สะท้ อ น
ความเป็ นอยู่ บรรยากาศทางสัง คมและการเมื อ งของพม่ า ในยุ ค สมัย แรกเริ่ ม อาณานิ ค ม นอกจากนี ้
นวนิยายแปลเล่มนี ้ ผู้แปลได้ ใช้ ภาษาที่ง่ายต่อการอ่าน อีกทังยั
้ งแทรกข้ อมูลเพิ่มเติมในการขยายคําเฉพาะ
ต่าง ๆ ที่ยากต่อการเข้ าใจ หรื อคําเฉพาะที่ชาวพม่านิยมใช้ กนั ในชีวิตประจําวัน อาทิ ตะขิ่น ที่แปลว่า (เจ้ า)
นาย โบ-กะเดาะ แปลว่า เมี ย นายฝรั่ ง และ ปั กกา ซาอิ บ แปลว่า นายใหญ่ สุภาพบุรุ ษขนานแท้ เป็ นคํ า
ที่ชาวพื ้นเมืองใช้ เรี ยกนายผิวขาว เป็ นต้ น คําเหล่านี ้ล้ วนเป็ นคําต่างวัฒนธรรม แต่ผ้ แู ปลสามารถเรี ยบเรี ยงได้ ดี
อีกทังในขณะที
้
่อา่ นยังได้ บรรยากาศและมองเห็นภาพสังคมพม่าได้ เป็ นอย่างดี จึงทําให้ พม่ารํ าลึก เป็ นหนังสือ
ที่อา่ นง่าย สนุก และให้ ภาพบรรยากาศที่ชดั เจนในมโนทัศน์ของผู้อา่ น
เนื ้อเรื่ องโดยย่อกล่าวถึงมีผ้ มู ีอํานาจทางการเมือง 2 ฝ่ าย คือ ฝ่ ายเจ้ าอาณานิคมชาวอังกฤษที่เข้ ามา
อยู่อาศัยและเป็ นเสมือนผู้มีอํานาจควบคุมกฎระเบียบในดินแดนแห่งนี ้ ขณะที่อีกฝ่ ายคือชาวพื ้นเมืองพม่า
ซึง่ มีอํานาจและเป็ นผู้นําท้ องถิ่น โดยฉากของเรื่ องคือ เมืองเจ้ าก์ตะดา ที่ตงอยู
ั ้ ต่ อนเหนือของพม่า เรื่ องได้ ดําเนิน
จากแผนการอันชั่วร้ ายของผู้นํา ท้ อ งถิ่ นอย่า งอูโพจี ง ซึ่ง ดํา รงตํา แหน่ง เป็ นผู้พิพ ากษาศาลแขวงแห่ง เมื อ ง
4

จอร์ จ ออร์ เวลล์, พม่ารํ าลึก, แปลโดย บัญชา สุวรรณานนท์ (กรุงเทพฯ : ภาพพิมพ์, 2558).
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เจ้ าก์ตะดา แผนการของอูโพจีงคือ การปลุกปั่ นให้ เกิดความวุน่ วายต่ออังกฤษ การยุยงให้ คนพื ้นเมืองก่อกบฏขึ ้น
โดยอาศัยประเด็นชาตินิยม และจะโยนความผิดไปให้ ชายผู้หนึ่งซึ่งเป็ นหมอชาวอินเดียนามว่า “หมอวีรสวามี”
โดยอูโพจี ง เห็ นว่า หมอเป็ นเสี ้ยนหนามเส้ น ทางอํา นาจของเขา ดัง นัน้ เขาจึง พยายามชักจูง ชาวอัง กฤษว่า
หมอไม่จงรักภักดีตอ่ อังกฤษและจะทําการต่อต้ านเจ้ าอาณานิคม ซึ่งถือเป็ นสิ่งเลวร้ ายเสียยิ่งกว่าการรับสินบน
เสียอีกในยุคสมัยอาณานิคม แต่อปุ สรรคของแผนการอูโพจีงคือ เพื่อนสนิทของหมอวีรสวามีชื่อ จอห์น ฟลอรี่
ชาวอัง กฤษผู้ที่ ห ลงรั ก ความเป็ นตะวัน ออกในพม่ า และต่ อ ต้ านความเป็ นตัว เอง ตลอดจนความเป็ น
เจ้ า อาณานิ คม ขณะที่ ตัว หมอวีร สวามี เป็ นผู้ที่ เคารพและเทิดทูลเจ้ า อาณานิ คมยิ่ งกว่า สิ่งอื่ นใด เขายัง มี
ความเชื่อว่าสิง่ ที่อาณานิคมมอบให้ คือ สิง่ ที่ล้วนประเสริ ฐทังสิ
้ ้น
ทังนี
้ ้ส่วนสําคัญของเนื ้อเรื่ องได้ ให้ ความสําคัญกับสโมสรคนผิวขาวประจําเมืองเจ้ าก์ตะดา แม้ ในเรื่ อง
จะกล่าวถึงสโมสรในฐานะที่พกั ผ่อนหย่อนใจของชาวอังกฤษ ที่ไม่มีอะไรไปมากกว่าสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
ในการกิน ดื่ม เล่นไพ่บริ ดจ์ และตีเทนนิส ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ล้ วนถือได้ ว่าเป็ นความซํา้ ซากของกิจกรรมอันน่าเบื่อ
ในหมู่คนอังกฤษ แต่พื ้นที่สโมสรชาวอังกฤษกลับมีความสําคัญต่อคนพื ้นเมืองเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะกับ
อูโพจีง เพราะการได้ เข้ าเป็ นสมาชิกสโมสรนอกจากถือว่าเป็ นเกียรติอนั สูงสุดแล้ ว การได้ เป็ นสมาชิกสโมสร
ย่อมส่งผลให้ มีอํานาจเหนือคนพื ้นเมืองอื่น ๆ เมื่อมีคําสัง่ จากผู้บงั คับบัญชาให้ คดั เลือกคนพื ้นเมืองเพียงหนึ่งคน
เข้ ามาเป็ นสมาชิ ก ของสโมสร อู โ พจี ง จึ ง ยอมทํ า ทุ ก อย่ า งเพื่ อ ให้ ตนเองได้ รั บ เลื อ กเป็ นสมาชิ ก ขณะที่
หมอวีรสวามีคือคูแ่ ข่งคนสําคัญ อูโพจีงจึงต้ องวางแผนเพื่อทําลายหมอ แต่เมื่อหมอวีรสวามีทราบถึงแผนการ
ของอูโพจี ง สิ่งเดี ยวที่ จ ะทํ า ให้ ห มอรอดพ้ น จากความเดือ ดร้ อนครั ง้ นี ค้ ือ การได้ เ ข้ า ไปเป็ นสมาชิ ก สโมสร
ชาวอัง กฤษเช่ น กั น โดยมี ฟ ลอรี่ เ พื่ อ นรั ก ชาวอัง กฤษคอยให้ ความช่ ว ยเหลื อ แต่ ฟ ลอรี่ เ องก็ ต้ องได้ รั บ
ความเดือดร้ อนจากการพยายามช่วยเหลือหมอวีรสวามีเพื่อนรักอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเพื่อนชาวอังกฤษ
ในสโมสรต่างปฏิเสธคนพื ้นเมืองทุกคนในการเข้ าเป็ นสมาชิกด้ วยความรังเกียจ เหยียดหยาม ต่อชนชัน้ และ
เชื ้อชาติของชาวพื ้นเมือง ฟลอรี่ ที่เข้ าข้ างหมอวีรสวามีจึงถูกเพื่อนชาวอังกฤษต่อต้ านและแสดงความไม่พอใจ
เป็ นบางครัง้ เรื่ องราวจึงดําเนินไปด้ วยการแย่งชิงอํานาจทัง้ จากคนพื ้นเมืองด้ วยกันเอง และคนพื ้นเมืองกับ
เจ้ าอาณานิคม
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เจดีย์ : กุศลและผลบุญคือกองทุนของชีวิตในภพหน้ าตามความเชื่อของชาวพุทธพม่ า

ในเนื ้อเรื่ องมักจะกล่าวถึงเจดีย์บ่อยครัง้ และในการบรรยายถึงทิวทัศน์ของพม่า ในหนังสือพม่ารํ าลึก
ผู้เขียนจะกล่าวถึงเจดีย์อยู่บ่อยครัง้ อันเป็ นภาพสะท้ อนสังคมพม่าที่เป็ นสังคมพุทธ ประกอบกับการล่มสลาย
ของสถาบันกษั ตริ ย์พม่าส่งผลให้ ชาวพม่าตกอยู่ในภาวะไร้ ที่พึ่งทางจิตใจ การคงเหลือเพียงสถาบันศาสนา
ซึง่ มีทําหน้ าที่สงั่ สอน อบรม และผลิตมอบความเชื่อต่าง ๆ มายังชาวพม่านัน้ ได้ กลายเป็ นสถาบันที่ยึดเหนี่ยว
จิ ต ใจพม่า แทนสถาบัน กษั ตริ ย์ ความเชื่ อ ตามหลัก ศาสนาพุท ธจึ งเป็ นสิ่ง ที่ มี อิท ธิ พ ลต่อ ชาวพม่า อย่า งยิ่ ง
พุทธศาสนาถูกปรับให้ สอดคล้ องกับวิถีชีวิต โดยหลักสําคัญที่ชาวพุทธพม่าต้ องยึดถือปฏิบตั ิ คือ การสร้ างกุศล
ซึ่งชาวพม่าจะเชื่อว่ากุศลคือกองทุนเพื่อสร้ างความสุขและความสําเร็ จ ความเชื่อเช่นนี ้นับว่ามีสว่ นอย่างมาก
ต่อการเข้ าพึ่งศาสนาของชาวพม่า 5 เราจึงมักพบเห็นชาวพม่าทุกเพศทุกวัยให้ ความสนใจในการร่ วมกิจกรรม
ทางศาสนา บริ จ าคทรั พย์ บํารุ งศาสนา สร้ างเจดี ย์ เป็ นต้ น ดังนัน้ เจดีย์จึ งเป็ นสิ่งที่สร้ างความสามัคคีของ
ชาวพุทธพม่าได้ เป็ นอย่างดี ประชาชนอาจมีความไม่ลงรอยกันได้ หลายเรื่ อง แต่เมื่อใดที่มีการสร้ างเจดีย์ใหม่
หรื อซ่อมแซมเจดีย์เก่า รวมถึงจัดงานเทศกาล ความแตกแยกดังกล่าวมลายไปสิ ้น ทุกคนจะเข้ ามาช่วยเหลือกัน
ไม่วา่ รวยหรื อจน ไม่วา่ จะเป็ นเงินทอง ข้ าวของ หรื อแรงงาน เพื่อการกระทําที่เป็ นกุศล 6
4

5

5

วิรัช นิยมธรรม และอรุนชุ นิยมธรรม, เรี ยนรู้สงั คมและวัฒนธรรมพม่า, พิมพ์ครัง้ ที่ 1 (พิษณุโลก: ตระกูลไทย, 2551),

6

ขิ่น เมี ้ยว ชิด, หลากรสเรื่ องเมืองพม่า, แปลโดย หอม คลายานนท์, (กรุ งเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2546),

หน้ า 108.
หน้ า 58.
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นอกจากนี ้ ผลบุญจากการสร้ างกุศลยังเป็ นเสมือนกองทุนของชีวิตในโลกหลังความตาย ที่จะช่วยนําพา
ดวงวิญญาณไปในภพภูมิที่ดีกว่าอย่างที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ดังเห็นได้ จาก ขิ่น เมี ้ยว ชิด ผู้เขียนหนังสือ หลากรส
เรื่องเมืองพม่ า ได้ กล่าวถึงการทําความดีเพื่อสร้ างกุศล ที่สะท้ อนความเชื่อชาวพุทธพม่าได้ เป็ นอย่างดี
ในขณะที ่ข้าพเจ้าได้ช่วยคุณตากวาดลานรอบเจดี ย์นนั้ ข้าพเจ้าเข้าใจอยู่เสมอว่าเป็ นการ
กระทํ าความดี ซึ่ งจะเป็ นการช่วยนําพาให้ได้เกิ ดมาในภพภูมิที่สูงขึ้ น ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการ
เกิ ดใหม่นนั้ ขึ้ นอยู่กบั การกระทํ าของเราในปั จจุบนั ที ่จะส่งผลให้เราไปถื อกํ าเนิ ดภพภูมิใหม่
และทําให้ข้าพเจ้ามี ความหวังขึ้นมา สมมุติว่าชาติ นีข้ ้าพเจ้าเกิ ดมาหน้าตาไม่มีอะไรโดดเด่นก็
ไม่ตอ้ งเสียใจ เกิ ดชาติ หน้าเราอาจมี รูปงามราวรู ปปั้ นได้ ถ้าข้าพเจ้าทําบุญต่าง ๆ อาทิ กวาด
ลานรอบ ๆ องค์เจดีย์เป็ นต้น 7
6

จากข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าแรงจูงใจของการสร้ างกุศลคือการมีชีวิตในภพภูมิหน้ าที่ดีกว่าเดิม
ความเชื่อเช่นนี ้ทําให้ ชาวพม่าจํานวนมากที่ตกอยู่ท่ามกลางความทุกข์ยากของสภาพบ้ านเมืองในยุคต่าง ๆ
ผ่านพ้ นมาได้ ด้ วยความหวังที่ว่าเราจะมีชีวิตภพภูมิหน้ าที่ดีกว่านี ้ หากแต่ต้องทําความดีเพื่อสร้ างกุศลไว้ เป็ น
กองทุนชีวิตในภพภูมิต่อ ๆ ไป ดังเช่น ตัวละครอูโพจีงเป็ นผู้กระทําความชัว่ ร้ าย ทุจริ ตมาตลอดชีวิต แต่อโู พจีง
ยังมีเป้าหมายว่าตนจะต้ องสร้ างองค์เจดีย์ในบัน่ ปลายชีวิต เพื่อหักล้ างกับกรรมชัว่ ที่ตนสร้ างมาและเพื่อเป็ นการ
เตรี ยมตัวไปโลกหน้ า แต่ในท้ ายที่สดุ ของชีวิตหลังจากอูโพจีงได้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการทางโลก ก็มีอนั ต้ อง
จากโลกไปทังที
้ ่แม้ แต่อิฐสักก้ อนก็ ยังไม่เคยทําไปวางเรี ยงเพื่อร่ วมบุญสร้ างเจดีย์ ทําให้ มะขิ่นผู้เป็ นภรรยา
ต้ องทุกข์ใจอย่างมาก ดังเห็นได้ จากบางตอนของเนื ้อเรื่ องว่า
มะขิ่ นหัวใจพังสลายทีเ่ กิ ดพลาดพลัง้ เช่นนี ้ แม้ว่าตัวนางจะสร้างเจดี ย์ แต่ก็ย่อมไม่เป็ นผลต่อ
อูโพจี ง เพราะบุคคลย่อมจะได้รับผลจากคุณความดี ก็แต่เฉพาะจากการกระทํ าของตนเอง
เท่านัน้ มะขิ่ นทุกข์ ทรมานใจยิ่ งนักเมื ่อคิ ดว่าบัดนีว้ ิ ญญาณอูโพจี งไปอยู่ทีใ่ ด ป่ านนีจ้ ะตกนรก
อยู่ขุมไหนก็ ไม่ รู้ได้ นรกที ่ต้องโดนทรมานด้วยไฟ นรกมื ด นรกที ่มีงู หรื อมี ปีศาจร้ าย หรื อ
แม้ว่าอูโพจี งจะพ้นนรกมาแล้ว ก็ ยงั ต้องเผชิ ญกับสิ่ งที ่เขากลัวอย่างยิ่ งอี กประการ คื อต้อง
กลับชาติ มาเกิ ดเป็ นหนูหรื อกบ บางทีขณะนีอ้ าจโดนงูเขมื อบอยู่ก็ได้ 8
7

ดังนันการสร้
้
างกุศลในชาวพุทธพม่าจึงมีความสัมพันธ์ กับความหวังว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าเดิม เนื่องจาก
สภาพสังคมพม่าเต็มไปด้ วยความขัดแย้ งมาโดยตลอด ในหลายครัง้ ที่ความเชื่อเรื่ องการจะหลุดพ้ นจากทางโลก
ไปในดินแดนที่ดีกว่าตามหลักศาสนาพุทธนัน้ มักถูกตีความใหม่และเชื่อมโยงเข้ ากับการเมือง ใช้ หลักความเชื่อ
7

เรื่องเดียวกัน, หน้ า 54.

8

จอร์ จ ออร์ เวลล์, พม่ารําลึก, แปลโดย บัญชา สุวรรณานนท์, หน้ า 452.
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ตามศาสนาที่มีอยู่ในชาวพม่าทุกคนมาปลุกปั่ นให้ เกิดการต่อต้ าน ลุกฮือขึ ้นหลายต่อหลายครัง้ และคนทัว่ ไป
มักรู้จกั ในนามกบฏผีบญ
ุ โดยในเนื ้อเรื่ องมีการกล่าวถึงกบฏผีบญ
ุ ที่ปลุกปั่ นโดยอูโพจีงและถูกใช้ เป็ นเครื่ องมือ
ทางการเมืองในการใส่ร้ายหมอวีรสวามี แม้ จะไม่ได้ ลงไปในรายละเอียดที่ลึก แต่ก็ถือได้ ว่าสะท้ อนความคิด
ความเชื่อของคนพม่าได้ เป็ นอย่างดี

สถานภาพสตรี ในพม่ าช่ วงทศวรรษ 1920 : มะขิ่น มะหละเหม่ และอิลิซาเบ็ธ

วรรณกรรมได้ สะท้ อนค่านิยม แนวความคิด และสถานภาพสตรี ในอาณานิคมพม่าช่วงทศวรรษ 1920
ผ่านตัวแทนของผู้หญิ ง 3 คน ได้ แก่ อิลิซาเบ็ธ เป็ นตัวแทนหญิ งสาวตะวันตก ขณะที่มะขิ่นและมะหละเหม่
เป็ นตัว แทนหญิ ง สาวของสัง คมพม่ า โดยบทบาทสตรี ใ นสัง คมพม่ า นัน้ แม้ ในช่ ว งต้ นทศวรรษ 1920
หลัง สงครามโลกครั ง้ ที่ 1 การเคลื่อ นไหวของพวกชาติ นิ ย มเริ่ ม ดํ า เนิ น การมากขึน้ สตรี ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มในการ
เคลือ่ นไหวอย่างเสรี แนวความคิดที่ให้ สตรี มีสว่ นร่วมในสนามการเมือง ถูกนําลงตีพิมพ์เผยแพร่อย่างกว้ างขวาง
ในหนังสือพิมพ์รายวันและวารสารต่าง ๆ ในสมัยนันวารสารรายเดื
้
อนชันนํ
้ ามีอยู่สองฉบับ คือ เดอะ ซัน และ
9
เดอะดากอง รวมไปถึงโอกาสทางการศึกษาในสมัยอาณานิคม ที่ส่งเด็กผู้หญิ งไปโรงเรี ยนเพื่อรับการศึกษา
แบบแผนใหม่ แต่ส่ว นหนึ่ง ที่เ ด็ก ผู้ห ญิ ง ได้ เรี ยนหนังสือเป็ นไปเพื่ อเตรี ยมตัว ไปเป็ นภรรยาและเป็ นมารดา
้ วสถานภาพสตรี พม่า
ถือเป็ นการขัดเกลาขันสุ
้ ดท้ ายเพื่อเป็ นผู้ที่มีศกั ยภาพในการไขว่คว้ าหาสามี 10 ดังนันแล้
จึง ยัง ผูก กับ การสมรสเพื่อ เป็ นภรรยาและมารดาที่ดี นอกจากนี แ้ ล้ วนิ ยามการเป็ นภรรยาที่ดี ยังหมายถึ ง
การไม่อ อกไปทํ างานนอกบ้ า นเพราะถื อเป็ นการทํา ลายภาพลักษณ์ ข องสามี ถึ งแม้ ว่า การออกไปทํ างาน
นอกบ้ านจะมี เหตุผ ลดีเ ยี่ ย ม เช่ น ต้ อ งช่ วยหาเลี ้ยงมารดาหม้ าย แต่เหตุผ ลดัง กล่าวก็ จ ะไม่เ ป็ นที่ย อมรั บ
เพราะมัน เป็ นเรื่ อ งของการทํ า ตัว เป็ นคนหัว สูง ของ “คนชนชัน้ กลาง” และยัง ถื อ ว่า เป็ นเรื่ อ งที่ ทํ า ให้ ไ ด้ รั บ
8

9

9

ขิ่น เมี ้ยว ชิด, หลากรสเรื่องเมืองพม่า, แปลโดย หอม คลายานนท์, หน้ า 219.

10

เรื่องเดียวกัน, หน้ า 221.
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ความอับอายที่ “ต้ องอาศัยรายได้ สตรี ” 11 การเป็ นภรรยาที่ดีจึงหมายถึงการอยูก่ บั เหย้ าเฝ้ าแต่เรื อน ทํางานบ้ าน
ดูแลปรนนิบตั ิสามีอย่าได้ ขาดตกบกพร่อง ซึง่ ลักษณะสตรี พม่าเช่นนี ้สะท้ อนอยูใ่ นตัวละครมะขิ่น
มะขิ่ น ภรรยาของอูโพจี งผู้มีอํา นาจท้ อ งถิ่ น โดยในเนื อ้ เรื่ อง มะขิ่นจะไม่มีบ ทบาทใดไปมากกว่า
การเตรี ยมอาหาร เย็บผ้ า ดูแลบ้ าน และเป็ นผู้รับฟั งแผนการต่าง ๆ ของอูโพจีง ซํ ้าร้ ายไปกว่านันอู
้ โพจีงยังมัก
พูดกับภรรยาของตนอยูบ่ อ่ ย ๆ อันเป็ นการแสดงถึงสถานภาพสตรี พม่ายังอยูภ่ ายใต้ สงั คมชายเป็ นใหญ่อย่างยิ่ง
เช่น “พูดเพ้ อเจ้ อไม่เข้ าเรื่ อง! เธอตังใจทํ
้ ากับข้ าวกับปลาและเย็บผ้ าไปให้ ดี ๆ เถอะ ปล่อยงานราชการให้ คนที่
12
เข้ าใจ(ตัวอูโพจีง)เขาทําไป” หรื อ “ชาตินี ้ฉันคงไม่มีปัญญาสัง่ สอนให้ เธอฉลาดขึ ้นมาได้ เลยขิ่น ขิ่นเอ้ ย!” 13
แม้ คําพูดเหล่านี ้จะเต็มไปด้ วยความรุ นแรงและการดูถูก แต่มะขิ่นไม่เคยแสดงความโกรธหรื อปริ ปากเถี ยง
อูโพจีงกลับสักครัง้ นัน่ เป็ นเพราะสถานภาพสตรี สมัยนันอิ
้ งอยู่กบั การเป็ นภรรยาที่ดีตามค่านิยมในสังคมพม่า
ขณะที่มะหละเหม่อีกหนึง่ ตัวละครที่สะท้ อนรูปแบบสตรี พม่าแตกต่างไปจากมะขิ่น
12

มะหละเหม่ ภรรยาของนายฝรั่ ง โดยจอห์ น ฟลอรี่ เ ป็ นผู้ซื อ้ มะหละเหม่ ม าจากพ่ อ แม่ ข องเธอ
สถานภาพของเธอนันไม่
้ ต่างจากนางบําเรอ ขณะที่เพื่อนชาวอังกฤษต่างรั บรู้ เรื่ องของมะหละเหม่ในฐานะ
เมียเก็บของฟลอรี่ เนื่องจากเธอไม่ได้ แต่งงานกับฟลอรี่ อย่างถูกต้ องตามประเพณี มะหละเหม่นนมี
ั ้ อายุเพียง
ยี่สบิ สอง เธอจะเรี ยกฟลอรี่ ว่านายเสมอและพยายามเอาใจฟลอรี่ เพื่อแลกกับเงินหรื อสิ่งของ เช่น สร้ อย แหวน
กําไร และโลงจีสวย ๆ (ผ้ าโสร่ง) เป็ นต้ น ซึง่ ฟลอรี่ ก็เข้ าใจในจุดนี ้ดีและเคยกล่าวกับมะหละเหม่ว่า “เธอชอบฉัน
เพราะฉันเป็ นคนผิวขาวแล้ วก็มีเงิน” ตังแต่
้ มะหละเหม่ถกู ซื ้อมาอยู่ที่เจ้ าก์ตะดาเธอนันก็
้ มีเพียงฟลอรี่ เป็ นที่พึ่ง
แต่ฝั น ร้ ายก็ ม าถึ ง เมื่ อ ฟลอรี่ นัน้ ไม่ต้ อ งการให้ ม ะหละเหม่อ ยู่กับ เขาอี ก ต่ อ ไปและออกปากไล่ม ะหละเหม่
กลับไปยังบ้ านเกิดของเธอ นัน่ ทําให้ มะหละเหม่ร้ ู สึกสูญสิ ้นทุกอย่าง แม้ ว่าฟลอรี่ จะมอบเงิ นให้ มะหละเหม่
จํ านวนหนึ่งแต่นั่นไม่ไ ด้ ทํ าให้ ม ะหละเหม่ดี ใจและยอมจากเขาไปแต่โดยดี มะหละเหม่ได้ แต่กรี ดร้ องและ
ขึ ้นเสียงกับฟลอรี่ วา่
จะให้ฉนั กลับไปได้ยงั ไง ไปให้ไอ้พวกชาวบ้านที ่ฉนั ดู แคลนมันมาชี ้หน้าด่ าเอาได้เรอะ?
ฉันซึ่ งเคยเป็ นโบ-กะเดาะ เป็ นเมี ยนายฝรั่ง จะให้กลับไปบ้านพ่อ ไปนัง่ ฝั ดข้าวกับพวกอี แก่
อี พ วกน่ า ชัง จนหาผัว ไม่ ไ ด้ง ั้น เรอะ! จะให้เ อาหน้า ไปไว้ไ หน จะเอาหน้า ไปไว้ที่ไ หนกัน !
ฉันเป็ นเมี ยนายมาสองปี นายรักฉัน เลีย้ งดูฉนั แล้วจู่ ๆ นายก็ไล่ฉนั ไปเหมื อนหมูเหมื อนหมา
โดยไม่บอกไม่กล่าว ไม่มีเหตุผลอะไรเลย ........ ฉันหมดสิ้ นแล้ว หมดสิ้ น! ผูช้ ายหน้าไหนจะ
11

เรื่องเดียวกัน, หน้ า 224.

12

จอร์ จ ออร์ เวลล์, พม่ารําลึก, แปลโดย บัญชา สุวรรณานนท์, หน้ า 24.

13

เรื่องเดียวกัน, หน้ า 224.
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มาแต่งงานกับฉันหลังจากที ่ฉนั อยู่กินกับนายมาตัง้ สองปี แล้ว? นายพรากความเป็ นสาวไป
จากฉัน แล้วนีฉ่ นั จะเอาหน้าไปไว้ทีไ่ หน! 14

จากคําพูดของมะหละเหม่ข้างต้ น ประกอบกับท่าทางที่มะหละเหม่ที่ทรุ ดลงไปที่พื ้นกราบเท้ าฟลอรี่
แล้ วร้ องไห้ เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงการยอมละทิ ้งศักดิ์ศรี ของมะหละเหม่ เท่าที่ผ้ หู ญิงคนหนึ่งจะแสดงออกมาได้
แม้ ก ารกระทํ า จะแสดงออกถึ ง ความไร้ ศัก ดิ์ ศ รี น่า อับ อาย แต่ก็ ยัง ดี เ สีย กว่า การอยู่ใ นสถานะหญิ ง หม้ า ย
ภายใต้ ค่ า นิ ย มของสัง คมพม่ า เพราะการตกเป็ นหญิ ง หม้ า ยถื อ ได้ ว่า เป็ นสถานะทางสัง คมที่ ยํ่ า แย่พ อ ๆ
กับ การเป็ นหญิ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ แต่ ง งานกั บ บุรุ ษ ใดเลย แม้ นัก เขี ย นชาวต่ า งชาติ จํ า นวนมากมี ค วามประทับ ใจ
ในสตรี พ ม่ า ในสิ ท ธิ เ สรี ภ าพที่ พ วกเธอมี สตรี แ ทนที่ จ ะเป็ นบุ รุ ษ ที่ นั่ง อยู่ ใ นร้ านค้ าในตลาด อย่ า งไรก็ ดี
ความสัมพันธ์ เกี่ ยวข้ องระหว่างบุรุษและสตรี ในสังคม การมีบุตรชายถือว่ามีภาษี ดีกว่าบุตรสาว เด็กผู้หญิ ง
ต้ องรับใช้ เด็กผู้ชายทุกสิ่งทุกอย่าง หน้ าที่ของเธอมีให้ ทําตังแต่
้ เช้ าตรู่ เช่น หุงหาอาหาร ซักล้ าง เย็บปั กถักร้ อย
ส่ว นเด็ ก ผู้ช าย เล่น และศึก ษาหาความรู้ แม้ ส ตรี พ ม่ า จะมี อิ ส ระเสรี ไม่ต้ อ งปกปิ ดใบหน้ า ไม่ต้ อ งมัด เท้ า
แต่ถ้ าหากนํา สถานะสตรี มาเทีย บเท่า กับ บุรุ ษนัน้ บุรุ ษก็ อ ยู่ใ นสถานะที่ม ากกว่าหลายเท่าอย่า งแน่น อน 15
หน้ าที่ของสตรี ที่ดีนนจึ
ั ้ งมีเพียงเป็ นภรรยาและมารดาที่ดี ในกรณีของมะหละเหม่การถูกฟลอรี่ ทอดทิ ้งจึงไม่แปลก
ที่เธอจะรู้ สึกสูญสิ ้นทุกสิ่งทุกอย่าง แม้ ว่าจะเป็ นสตรี พม่าเหมือนกัน แต่สถานภาพทางสังคมของเธอที่เกิดจาก
การหย่ า ร้ างยัง ถื อ ว่ า ยํ่ า แย่ ก ว่ า มะขิ่ น ภรรยาของอูโ พจี ง เสี ย อี ก แม้ ครั ง้ หนึ่ ง จะเคยเป็ นภรรยานายฝรั่ ง
ที่คนพื ้นเมืองนับถือก็ตาม
1 4

อิลิซ าเบ็ ธ หญิ ง สาวชาวอัง กฤษหลานสาวของนางแล็ก เคอร์ ส ตี น เธอเดิ น ทางข้ า มนํ า้ ข้ า มทะเล
มาหาป้าของเธอเนื่องจากเธอสูญเสียทังพ่
้ อและแม่ เธอต้ องทํางานเป็ นครู สอนพิเศษเพื่อหารายได้ เลี ้ยงตนเอง
เธอเป็ นตัวแทนค่านิยมของสตรี จากซีกโลกตะวันตกได้ ดีทีเดียว เริ่ มจากที่การสอนพิเศษหารายได้ เลี ้ยงตนเอง
ถือเป็ นฝั นร้ ายของสตรี สมัยนัน้ โดยครัง้ แรกที่เธอและป้าของเธอได้ พบหน้ ากัน บทสนทนาการถามไถ่หลานสาว
เป็ นสิง่ สะท้ อนความคิดและค่านิยมของสตรี องั กฤษในทศวรรษ 1920 ได้ เป็ นอย่างดี
ยีส่ ิ บสอง! พวกหนุ่ม ๆ จะดี ใจสักแค่ไหนนะตอนที ่พวกเราพาหนูไปสโมสรพรุ่งนี ้ โถพวกนี ้
คงเหงากันมาก เพราะไม่ได้เห็นคนหน้าใหม่ ๆ กันบ้างเลย แล้วหนูไปอยู่ปารี สมาสองปี หรื อ
จ๊ ะ? ป้ าไม่เข้าใจว่าพวกผูช้ ายทีน่ นั่ มัวไปทําไรกันอยู่ถึงได้ปล่อยให้หนูเป็ นโสดมาได้ถึงนี ่

14

เรื่องเดียวกัน, หน้ า 224.

15

ขิ่น เมี ้ยว ชิด, หลากรสเรื่องเมืองพม่า, แปลโดย หอม คลายานนท์, 216.
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หนูไม่ ค่อยได้พบผู้ชายสักเท่าไหร่ หรอกค่ะคุณป้ า มี แต่พวกคนต่างชาติ เราก็ ต้องอยู่กัน
เงียบ ๆ แล้วหนูก็ตอ้ งทํางานด้วย” เธอเสริ มด้วยความรู้สึกว่าเป็ นคําสารภาพทีน่ ่าอาย
จ้ะ จ้ะ นางแล็กเคอร์ สตีนถอนหายใจ “ทีไ่ หน ๆ ก็ได้ยินเรื ่องแบบนีท้ งั้ วัน หญิ งสาวหน้าตา
ดี ๆ ต้องทํางานหาเลีย้ งตนเอง แย่เหลือเกิ น! ป้ าว่าพวกผูช้ ายเห็นแก่ตวั มากทีค่ รองโสดอยู่ได้
ทั้ ง มี ผู้ ห ญิ งตั้ ง มากมายกํ าลั ง หาสามี จริ งไหมจ๊ ะ?” อิ ลิ ซาเบ็ ธ ไม่ ต อบคํ าถามนี ้
นางแล็กเคอร์ สตีนกล่าวต่อพร้อมทอดถอนหายใจ “ป้ าแน่ใจว่าถ้าป้ ายังเป็ นสาวโสดอยู่ละก็
ป้ าแต่งงานทันทีกบั ใครก็ได้ ใครก็ได้จริ ง ๆ นะ! 16
จากบทสนทนาระหว่างอิ ลิซาเบ็ ธกับนางแล็กเคอร์ สตีน แสดงให้ เห็นว่า แม้ จะเป็ นผู้หญิ ง ตะวันตก
ที่ดูมีสิทธิ ในการใช้ ชีวิตของพวกเธอได้ อิสระเสรี มากกว่าสตรี ดินแดนตะวันออกในหลาย ๆ แห่งรวมถึงพม่า
แต่พวกเธอก็ยงั ตกอยู่ภายใต้ บรรทัดฐานทางสังคม และยังคงให้ ความสําคัญกับการแต่งงาน การมีสถานภาพ
สตรี ที่ดีตามสังคมของพวกเธอยังขึ ้นอยู่กับบุรุษ การแต่งงานเป็ นตัวชีว้ ดั ชะตาชีวิตของสตรี ที่สําคัญอย่างยิ่ง
อี ก ทัง้ สตรี ที่ ไ ม่ ไ ด้ แ ต่ ง งานและต้ อ งทํ า งานหาเลี ย้ งตัว เองถื อ เป็ นเรื่ อ งน่ า หดหู่ นั่น หมายความว่า อํ า นาจ
ทางเศรษฐกิจถือเป็ นของผู้ชาย สตรี จึงไม่มีบทบาททางสังคมมากนักในช่วงทศวรรษดังกล่าว การแต่งงาน
ของอิ ลิซ าเบ็ ธจึ งถื อ เป็ นเรื่ องสํา คัญ อย่า งยิ่ ง เพราะเป็ นเรื่ อ งหน้ าตาทางสังคมของสตรี ดัง ที่น างเคอร์ ส ตี น
กล่าวว่า นางยอมแต่งงานกับใครก็ได้ หากยังเป็ นโสด โดยตลอดเนื ้อเรื่ องหลังจากที่อิลิซาเบ็ธมาถึงเจ้ าก์ตะดา
ป้าของเธอได้ พยายามทําทุกวิธีทางเพื่อช่วยให้ หลานสาวได้ แต่งงาน (กับใครก็ได้ ) โดยตัวอิลิซาเบ็ธเองก็มกั จะ
ภาวนาในใจอยู่เ สมอว่าชายหนุ่ม ที่เธอกํ าลังศึกษาดูใ จ ทัง้ ฟลอรี่ และเวอร์ รัล ใครสัก คนก็ ได้ จะจูบเธอและ
กล่าวกับเธอว่า “แต่งงานกับผมนะ”
สถานภาพของสตรี ตะวันตกจึงไม่ได้ แตกต่างกับสตรี พม่ามากนัก ในแง่ของความสัมพันธ์ ระหว่าง
สตรี กับบุรุษ พวกเธอจํ าเป็ นต้ องแต่งงานแม้ ว่าโดยรายละเอียดทางความคิดและค่านิยมในแต่ละสังคมจะ
แตกต่างกันไปบ้ าง แต่ตวั ละครสตรี ทงสามก็
ั้
ชี ้ให้ เห็นชัดว่า บทบาทสตรี ยงั ขึ ้นอยู่กบั บุรุษ การแต่งงานยังคงถือ
เป็ นพิธีกรรมที่สาํ คัญในการชี ้วัดสถานภาพของสตรี เป็ นสําคัญ

16

จอร์ จ ออร์ เวลล์, พม่ารําลึก, แปลโดย บัญชา สุวรรณานนท์, หน้ า 158.
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มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประเทศพม่ าทศวรรษ 1920 : ภาพชีวิตความเป็ นอยู่ สภาพบ้ านเมืองและอาชีพ

มีคํากล่าวว่า “วรรณกรรมเป็ นภาพจําลองของยุคสมัย” (Literature is a portrait of time) หรื อ
“วรรณกรรมเป็ นการแสดงออกของสังคม” (Literature is an expression of society) นัน้ วรรณกรรมเรื่ องพม่า
รํ า ลึก ก็ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ นภาพจํ า ลองของยุค สมัย ได้ ดี ไ ม่น้ อ ย โดยเริ่ ม จากภาพชี วิ ต ความเป็ นอยู่ข องผู้ค นที่ นี่
ทังชาวอั
้
งกฤษและคนพื ้นเมือง หากผู้อ่านประสงค์จะเข้ าถึงบรรยากาศของพม่าในช่วงเวลาทศวรรษ 1920
หนังสือได้ บรรยายภาพบรรยากาศของพม่าในหลาย ๆ ด้ าน ได้ อย่างละเอียดจนเสมือนเอาตัวเราไปใส่ไว้ ใน
ช่วงเวลานัน้ ทัง้ อากาศที่ ร้อน จนถึงพื ชพรรณธรรมชาติ สัต ว์ ป่ าอันแปลกตาของดิ นแดนแห่ง นี ้ ดัง เนื อ้ หา
บางตอนที่จอร์ จ ออร์ เวลล์ได้ บรรยายว่า
เขาพากันออกไปสู่แสงแดดจ้า ความร้ อนระอุจากพื ้นดิ นราวไอร้ อนจากเตาอบ ดอกไม้สีสด
แสบตา กลี บไม่ไหวกระดิ กกลางแดดเปรี ้ยง แสงจ้าทํ าให้เราอิ ดโรยไปถึ งกระดูก รู้สึกว่าน่า
ขยาดอย่างบอกไม่ถูกเมื ่อคิ ดถึงท้องฟ้ าสีครามเจิ ดจ้าทอดยาวไปตลอด ทัง้ พม่ าและอิ นเดี ย
คลุมสยาม เขมรและจี น ปราศจากเมฆและไร้ทีส่ ิ้ นสุด ......... ช่วงเลวร้ายของวันกํ าลังเริ่ มขึ้ น
แล้ว เป็ นช่ วงเวลาที ่ชาวพม่ า เรี ยกว่า “ยามเท้าเงี ยบ” แทบไม่ มีสิ่งมี ชีวิตตนใดจะกระดิ ก
กระเดีย้ นอกจากมนุษย์ แล้วมดทีค่ วามร้อนกระตุน้ ให้เดิ นเป็ นแถวสีดําราวแถบริ บบิ้ นตัดข้าม
ทางเดิ น ตลอดจนแร้งไร้หางซึ่ งกํ าลังบิ นร่ อนลมกันอยู่ 17
16

จากข้ างต้ นเป็ นช่วงเวลาเพียงสิบโมงเช้ าเท่านัน้ แต่ก็แสดงให้ เห็นว่าดินแดนพม่านัน้ คงเป็ นเมือง
ที่ร้อนมาก ไอร้ อนที่ระอุจากพื ้นดินนันเหมื
้ อนดังเตาอบ เราคงไม่ได้ แปลกใจมากนักเมื่ออ่านแล้ วทราบว่าพม่านัน้
เป็ นเมืองร้ อน แต่นวนิยายเล่มนี ้ถูกแต่งโดยชาวอังกฤษ ผู้คนในโลกตะวันตกที่ได้ อ่านคงตื่นเต้ นไม่น้อยไปกับ
สภาพภูมิอากาศที่แตกต่างอย่างสุดขัวกั
้ บสภาพอากาศในบ้ านเมืองของพวกเขา นอกจากนี ้ยังมีการบรรยาย

17

เรื่องเดียวกัน, หน้ า 53.
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ภาพทิวทัศน์ธรรมชาติที่แปลกในสายตาชาวอังกฤษเมื่อเทียบกับทิวทัศน์ธรรมชาติในประเทศพวกเขา บางครัง้
ก็มีการนําพืชพรรณในพม่ามาเปรี ยบเทียบกับพืชพรรณในตะวันตกให้ ผ้ อู า่ นได้ เห็นภาพไปพร้ อม ๆ กัน
ส่วนสภาพบ้ านเมืองนัน้ หนังสือได้ บรรยายถึงความกันดารของเส้ นทางคมนาคมว่ายังไม่มีถนนหนทาง
สํา หรั บ รถยนต์ ดิ น แดนแห่ง นี ย้ ัง คงใช้ เ กวี ย นในการสัญ จรไปมา ซึ่ง สภาพถนนหนทางที่ ไ ม่เ หมาะแก่ ก าร
ใช้ รถยนต์ในการสัญจรนันเห็
้ นได้ ชดั อย่างยิ่งจากคํากล่าวของอูโพจีงว่า “รถยนต์รึ! เธอนี่มีสมองแค่คนขายถั่ว
ในตลาดเท่า นัน้ ! ฉัน จะซื อ้ สัก ยี่ สิบ คัน ก็ ไ ด้ ถ้ า ต้ อ งการ แต่จ ะเอารถมาทํ า ไมกัน ในที่ แ บบนี ?้ ” 18 ซึ่ง ทัง้ เมื อ ง
เจ้ า ก์ ต ะดานัน้ มี ร ถยนต์ เ พี ย งหนึ่ง คัน เป็ นของนายแม็ ก เกรเกอร์ แต่ข ณะเดี ย วกัน ช่ว งเวลาทศวรรษ 1920
หนังสือก็ได้ สะท้ อนถึงสิ่งที่อาณานิคมนําเอาเข้ ามาให้ เช่น โรงพยาบาล สถานีตํารวจ การสร้ างเครื่ องจักรกล
ต่อเรื อ สร้ างทางรถไฟ หรื อโรงเรี ยนอังกฤษที่ทําหน้ าที่ผลิตบุคลากรออกมารับใช้ ระบบอาณานิคมอย่างเช่น
เสมียน เป็ นต้ น
นอกจากนี ย้ ัง มี ก ารกล่าวถึ ง อาชี พต่า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึน้ ในระบบอาณานิค ม ซึ่ง ในแต่ล ะอาชี พ ก็ จ ะถูก
ประกอบโดยคนแต่ละเชือ้ ชาติ อย่างหัวหน้ าคนรั บใช้ คนใช้ คนสวนและแรงงานรับจ้ างทั่วไปจะเป็ นอาชี พ
ที่ถูก ประกอบโดยคนพืน้ เมือง ซึ่งนายจ้ า งก็ มักจะเป็ นชาวผิว ขาวทัง้ หลาย อย่า งเช่ น โกสะหล่า เป็ นคนใช้
ของฟลอรี่ มาตังแต่
้ ววั แรกที่ฟลอรี่ มาถึงพม่า โดยหน้ าที่ของโกสะหล่าไม่ได้ มีเพียงดูแลบ้ าน แต่จะออกไปล่าสัตว์
เป็ นเพื่อนฟลอรี่ หาผู้หญิงมาบําเรอนาย คอยหามนายเวลาเมา ดูแลพยาบาลเฝ้ าไข้ อาหารการกิน ตลอดจนถึง
ปลุกนายด้ วยวิธีที่ต้องไม่ทําให้ นายไม่พอใจ ขณะที่เจ้ าของร้ านนํ ้าชาจะเป็ นชาวจี น ส่วนผู้คุมขัง ทหารและ
ตํารวจจะเป็ นชาวอินเดียทังสิ
้ ้น ในหลายตอนของหนังสือจะกล่าวถึงบทบาทหน้ าที่ของอาชีพนี ้ ที่จะถูกประกอบ
อาชี พ โดยชาวอิ น เดี ย ทัง้ สิ น้ และชาวอิ น เดี ย กลุ่ม นี ไ้ ด้ เ ข้ า มามี บ ทบาทเหนื อ คนพื น้ เมื อ งโดยการควบคุม
คนพืน้ เมืองอีกขัน้ หนึ่ง รองลงมาจากผู้ปกครองอย่างอังกฤษ สถานีตํารวจเต็มไปด้ วยนายตํารวจชาวทมิฬ
ขณะที่ตามถนนหนทางก็ จะสามารถพบเห็นกองร้ อยทหารชาวอินเดียที่เดินสวนสนามในชุดสีกากี อมเขียว
ซึง่ จะถูกเรี ยกว่าพวกทหารซีปอย อย่างเช่นในเหตุการณ์ที่มีการก่อจลาจลที่สโมสร ฟลอรี่ เป็ นคนหนีออกมาตาม
สารวัตรทหารและตํารวจเพื่อให้ เข้ ามาช่วยระงับเหตุ แต่อุปสรรคในเหตุการณ์ นนคื
ั ้ อภาษา แม้ ฟลอรี่ จะพูด
ภาษาพม่า อัน เป็ นภาษาพื น้ เมื อ งได้ แต่ตํ ารวจหรื อ ทหารซีป อยชาวอิน เดี ยก็ ไ ม่สามารถฟั ง พูดและเข้ า ใจ
ภาษาพม่าได้ ทุกคน ฟลอรี่ จึงต้ องหาสารวัตรตํารวจที่ฟังภาษาพม่าและพูดภาษาฮินดูสตานีได้ เพื่อถ่ายทอด
คํา สั่ง เขาอีก หนหนึ่ง ไปยัง พวกทหารซี ป อยทัง้ หลาย ซึ่ง อาชี พ ทัง้ หลายที่ ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมเป็ นการ
สะท้ อนถึงความหลากหลายทางเชื อ้ ชาติในสังคมพม่าได้ เป็ นอย่างดี โดยเฉพาะการเข้ ามาของชาวอินเดีย
จํานวนมากที่ปรากฏในเนื ้อเรื่ อง
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เรื่องเดียวกัน, หน้ า 227.
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จากทัง้ หมดที่ ไ ด้ ก ล่า วมา พม่ า รํ า ลึ ก ถื อ เป็ นวรรณกรรมที่ ผ้ ูส นใจประเทศพม่า สมัย อาณานิ ค ม
ในทศวรรษ 1920 ไม่ควรพลาดเป็ นอย่างยิ่งเพราะผู้แต่งได้ เก็บรายละเอียดภายในสังคมพม่าและสะท้ อน
ผ่านวรรณกรรมออกมาได้ เป็ นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม ข้ อที่พึงระลึกถึงขณะที่อ่านก็คือ วรรณกรรมเป็ นเพียง
ภาพจําลอง หรื อเป็ นเพียงกระจกเงาสะท้ อนสังคมเท่านัน้ ไม่ใช่ภาพสังคมที่แท้ จริ ง เพราะในส่วนหนึ่งนันมาจาก
้
ความคิ ด และจิ น ตนาการของผู้ แต่ ง ซึ่ ง จิ น ตนาการนั น้ ยัง ถื อ เป็ นสิ่ ง ที่ ก ว้ างไกลและไม่ จํ า กั ด ขอบเขต
อยู่ ใ นความเป็ นจริ ง ทางสัง คม แต่ นั่น ก็ ไ ม่ ไ ด้ ห มายความว่ า วรรณกรรมเป็ นสิ่ ง ที่ แ ต่ ง จากความเพ้ อ ฝั น
การศึกษาภาพสะท้ อนของสังคมที่ปรากฏอยูใ่ นวรรณกรรมนัน่ ย่อมได้ แต่เราคงไม่สามารถใช้ ภาพสะท้ อนสังคม
ในวรรณกรรมมาเป็ นหลักฐานชันต้
้ นเพื่ออธิบายสังคมนัน้ ๆ เราสามารถทําได้ เพียงอ่านและศึกษาวรรณกรรม
ในฐานะเป็ นเครื่ องมือชันรองเพื
้
่อประกอบกับเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ในการศึกษาสังคมนัน้ ๆ ได้ ดังนันแล้
้ วผู้
ที่มีความสนใจและชื่ นชอบประวัติศาสตร์ พม่าทั่วไป พม่ารํ าลึก จะช่วยสะท้ อนให้ เห็นภาพบรรยากาศและ
โครงสร้ างทางสังคมได้ ในระดับหนึ่ง แต่ถ้าหากเป็ นผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ พม่าโดยตรง วรรณกรรมเล่มนี ้ถือว่า
ไม่ควรพลาดในการอ่านอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้ ท่านมีความเข้ าใจและศึกษาสังคมพม่าในทศวรรษ 1920
ได้ เป็ นอย่างดีแน่นอน

อ่านสังคมพม่าสมัยอาณานิคมผ่าน “พม่ารําลึก” ของ จอร์ จ ออร์ เวลล์
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ประมวลภาพ – ข่ าวกิจกรรมในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปี การศึกษา 2557
กิจกรรมแรกพบโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษาปี ที่ 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
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ จัด ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 3 สิ ง หาคม พ.ศ. 2557 เพื่ อ เป็ นการต้ อ นรั บ นิ สิต ใหม่ แ ละ
เตรี ยมความพร้ อมสูก่ ารใช้ ชีวิตในรัว้ มหาวิทยาลัยที่มีความแตกต่างไปจากวิถีชีวิตของน้ องๆนักเรี ยนแบบเดิม
ไม่ว่าจะเป็ นการร่ วมกันทํากิ จกรรมกับกลุ่มเพื่อน การเรี ยนรู้ ในการปรั บตัวสู่การใช้ ชีวิตในรัว้ มหาวิทยาลัย
จากนิสิตรุ่ นพี่ การเรี ยนรู้ ระบบการเรี ยนการสอนตลอดจนการเรี ยนรู้ สังคมและความเป็ นอยู่ร่วมกันภายใน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กิจกรรมค่ ายรักษ์ ป่าพัฒนาคนครัง้ ที่ 6 รุ่ นที่ 8
กลุม่ นิสติ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาได้ จดั กิจกรรมค่ายรักษ์ ป่าพัฒนาคนครัง้ ที่ 6 รุ่ นที่ 8
เมื่อในวันที่ 27 – 28 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ โครงการปลูกป่ าเทิดพระเกียรติขององค์การบริ หารส่วนตําบล
คลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริ มให้ นิสติ ตระหนักและรู้ ถึงคุณค่าความสําคัญของสิ่งแวดล้ อม
รู้จกั การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ปลูกฝั งระเบียบวินยั ให้ แก่นิสติ ส่งเสริ มให้ นิสติ มีระเบียบวินยั ต่อตนเองและ
วินัย ทางสัง คม นอกจากนี ย้ ัง มุ่ง หวัง พัฒ นานิ สิต มี ค วามเป็ นผู้นํ า กล้ า แสดงออกในสิ่ง ที่ ถูก ต้ อ ง เสีย สละ
ต่อส่วนรวม และส่งเสริ มให้ นิสติ มีความรู้รักสามัคคี
โครงการประวัติศาสตร์ ศิลปะโบราณคดีสัญจร จังหวัดเพชรบุรี-ราชบุรี-กาญจนบุรี
โครงการเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ศึก ษาได้ จัด โครงการ “ประวัติ ศ าสตร์ ศิ ล ปะโบราณคดี ส ัญ จร
จังหวัดเพชรบุรี-ราชบุรี-กาญจนบุรี” เมื่อวันที่ 15 – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ให้ กับนิสิตหลักสูตรเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษาชันปี
้ ที่ 2 ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา ศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และนิสติ ชันปี
้ อื่น ๆ ที่สนใจ เพื่อให้ นิสติ มีความรู้เกี่ยวกับความสําคัญและความหมายของโบราณคดี ตลอดจน
ศิลปะและโบราณคดีในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งจะช่วยให้ นิสิตเข้ าใจพัฒนาการของรัฐโบราณ
ในภูมิภาคนี ้ได้ มากยิ่งขึ ้น
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โครงการย้ อนรอย: ศาสนาวัฒนธรรมอาณาจักรล้ านนา
โครงการเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ ศึกษาได้ จัดโครงการ “ย้ อนรอย: ศาสนาวัฒ นธรรมอาณาจัก ร
ล้ านนา” เมื่อระหว่างวันที่ 23 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลําพูน และจังหวัด
ลําปาง ให้ กบั นิสิตสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา ศาสนาและความคิด
ทางสังคมการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้ นิสิตมีความรู้ เกี่ยวกับศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม
ของชาวล้ านนา ซึ่งจะช่วยให้ นิสิตเข้ าใจพัฒนาการของระบบการเมือง และสังคมไทยในปั จจุบนั ที่มีรากฐาน
มาจากระบบศาสนาและวัฒนธรรมของอาณาจักรโบราณที่สบื ต่อมาจนถึงปั จจุบนั ได้ เป็ นอย่างดี
โครงการอาณาบริเวณศึกษาด้ านภูมิภาคอาเซียนครัง้ ที่ 3 ประจําปี 2557
(The 3 ASEAN Regional Area Studies Conference 2014)
โครงการอาณาบริ เวณศึกษาด้ านภูมิภาคอาเซียนครัง้ ที่ 3 ประจําปี 2557(The 3 ASEAN Regional
Area Studies Conference 2014) จัดขึ ้นในระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม พ.ศ. 2558 เป็ นโครงการ ได้ แก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โดยนิสิตนักศึกษาของแต่ละมหาลัยจะมีการทํากิจกรรมร่ วมกัน ซึ่งในปี นี ้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับหน้ าที่
เป็ นเจ้ าภาพของกิจกรรม
โครงการเวลาของน้ องครัง้ ที่ 6
นิสติ โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษาได้ จดั โครงการเวลาของน้ อง ครัง้ ที่ 6 ซึง่ จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 15
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ณ สถานแรกรั บคนไร้ ที่พึ่ง มีนบุรี การจัดกิจกรรมนีเ้ ป็ นผลมาจากการตระหนักถึง
ความสําคัญของการแบ่งปั นและการให้ จึงมีการเดินทางนําสิ่งของและเงิ นบริ จาคไปมอบให้ กับคนไร้ ที่พึ่ง
นอกจากนี ้ยังมีการทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อเป็ นการสร้ างความสุขและรอยยิ ้มให้ กบั คนไร้ ที่พงึ่
โครงการความสัมพันธ์ ไทย-เพื่อนบ้ าน: เรียนรู้ผ่านแรงงานข้ ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาได้ จัด “โครงการความสัมพันธ์ ไทย-เพื่อนบ้ าน: เรี ยนรู้ ผ่าน
แรงงานข้ ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร” เมื่อระหว่างวันที่ 1 - 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 ให้ กบั นิสิตสาขาวิชาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา ที่ลงทะเบียนเรี ยนในรายวิชา ความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้ าน โดย
กิจกรรมของโครงการคือการให้ นิสิตได้ ทศั นศึกษาที่จงั หวัดสมุทรสาครซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่มีแรงงานข้ ามชาติจํานวน
มากหลัง่ ไหลเข้ ามาทํางาน ผ่านการนํานิสิตเข้ าไปพบปะ รับฟั งข้ อมูลและซักถามเรี ยนรู้ โดยตรงจากบุคลกรทัง้
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และชุมชนแรงงานข้ ามชาติ เพื่อส่งเสริ มให้ นิสิตได้ มีความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยกับเพื่อนบ้ านในอีกมิติหนึง่
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โครงการสมัชชาวิชาการอาณาบริเวณศึกษาครัง้ ที่ 3
โครงการสมัชชาวิช าการอาณาบริ เวณศึกษาครั ง้ ที่ 3 เป็ นกิ จกรรมสืบเนื่องจาก “โครงการอาณา
บริ เวณศึกษาด้ านภูมิภาคอาเซียนครัง้ ที่ 3 ประจํ าปี 2557 (The 3 ASEAN Regional Area Studies
Conference 2014)” โดยโครงการสมัช ชาฯ จัด ขึ น้ เมื่ อ ระหว่ า งวัน ที่ 21 – 23 มี น าคม พ.ศ. 2558 ณ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื่อให้ ผ้ นู ําและคณะทํางานของแต่ละมหาวิทยาลัยอันได้ แก่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้
พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่ วมกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมครัง้ ที่ผ่านมา เพื่อช่วยกันปรับปรุ งแก้ ไข
และร่วมกันวางแผนเตรี ยมความพร้ อม ก่อนการร่ วมกันจัดกิจกรรม “โครงการอาณาบริ เวณศึกษาด้ านภูมิภาค
อาเซียนครัง้ ที่ 4 ประจําปี 2558” ในโอกาสต่อไป
โครงการทัศนศึกษาอุทยานแห่ งชาติบ้านคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษาได้ จัด “โครงการทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติบ้านคลองลาน
จังหวัดกําแพงเพชร” เมื่อระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน พ.ศ. 2558 ให้ กบั นิสติ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศึกษา นิสติ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ และนิสติ สาขาวิชาอื่น ๆ ที่สนใจ เพื่อส่งเสริ มให้ นิสติ ได้ มีความรู้ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้ านดนตรี ชาติพนั ธุ์ ซึง่ เป็ นประเด็นร่วมสมัยทังในประเทศไทยและ
้
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทังมุ
้ ง่ หวังให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการ ฯ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ ที่ดิน
และต้ นนํ ้ามากยิ่งขึ ้น

ประมวลภาพ – ข่าวกิจกรรมในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี การศึกษา 2557

รวมภาพกิจกรรมในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปี การศึกษา 2557

ภาพกิจกรรมแรกพบโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษาปี ที่ 8
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ภาพกิจกรรมค่ายรักษ์ ป่าพัฒนาคนครัง้ ที่ 6 รุ่นที่ 8

ภาพโครงการประวัติศาสตร์ ศิลปะโบราณคดีสญ
ั จร จังหวัดเพชรบุรี-ราชบุรี-กาญจนบุรี

ประมวลภาพ – ข่าวกิจกรรมในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี การศึกษา 2557

ภาพโครงการย้ อนรอย: ศาสนาวัฒนธรรมอาณาจักรล้ านนา

ภาพโครงการอาณาบริเวณศึกษาด้ านภูมิภาคอาเซียนครัง้ ที่ 3 ประจําปี 2557
(The 3 ASEAN Regional Area Studies Conference 2014)

171

172

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภาพโครงการเวลาของน้ องครัง้ ที่ 6

ภาพโครงการความสัมพันธ์ไทย-เพื่อนบ้ าน: เรี ยนรู้ผา่ นแรงงานข้ ามชาติ จังหวัดสมุทรสาคร

ประมวลภาพ – ข่าวกิจกรรมในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี การศึกษา 2557

โครงการสมัชชาวิชาการอาณาบริ เวณศึกษาครัง้ ที่ 3

ภาพโครงการทัศนศึกษาอุทยานแห่งชาติบ้านคลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร

173

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
วารสารโครงการศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฉบับปฐมฤกษ์ พ.ศ. 2555
•
•
•
•
•
•

ความเข้ มแข็งของขบวนการชาตินิยมในปี 1942-1945
ผลกระทบจากนโยบายการจํากัดบทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนที่ส่งผล
ต่ อแรงงานไทย
สามก๊ กกับการศึกษาความรับผิดชอบต่ อการปลูกฝั ง “คุณธรรม”
แก่ เยาวชนไทย
การกําเนิดของรัฐมาเลเซีย และอินโดนีเซีย สู่ประเด็นความขัดแย้ งตัง้ แต่
ทศวรรษ 1950-สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2500)
การเผยแพร่ วาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงผ่ านนโยบายรั ฐบาลในช่ วงปี
2540-ปั จจุบัน
อัตลักษณ์ ของชาวจีนในประเทศไทย กรณีศึกษา: วัดบรมราชากาญจนาภิเษก อนุสรณ์ (เล่ งเน่ ยยี่ 2)
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วารสารโครงการศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556

•
•
•
•

• พระนิรโรคันตรายความเชื่อที่ค่ กู ับการเมือง
• นโยบายประชากรสิงคโปร์ สมัยลีกวนยิว (ค.ศ. 1964-1911)
• ฮิญาบกับมุสลิมมะห์ ไทยหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมอิสลาม พ.ศ. 2522
การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสต์ เวียดนามครัง้ ที่ 6-11
ผลกระทบของเกษตรพันธสัญญากับธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
การเมืองมลายาว่ าด้ วยการสถาปนาตําแหน่ งพระราชาธิบดี (ยังดี เปอร์ ตวน อากง)
ปั จจัยที่แรงงานกัมพูชาไม่ ให้ ความสําคัญกับสิทธิขนั ้ พืน้ ฐาน
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วารสารโครงการศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศกึ ษา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การตัง้ ถิ่นฐานมุสลิมมลายูในไทย กรณีศึกษา “เส้ นทางสู่ตัวตน”
องค์ การ USIAD กับบทบาทสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาไทย ปี 1950-2013
พัฒนาการและรู ปแบบสื่อสารมวลชลของประเทศพม่ าตัง้ แต่ ปี 1873-2014
กับการใช้ อาํ นาจของชนชัน้ นําในการครอบงําสังคมพม่ า
สงครามลับในลาว
การเปลี่ยนคุกS-21เป็ นพิพิธภัณฑ์ ฆ่าล้ างเผ่ าพันธุ์ตูลสเลงกับบทบาทของ
ต่ างชาติในช่ วง ปี 1980-1993
อิทธิพลที่มีต่อค่ านิยมและความเชื่อในการบริโภคสุนัข
การตัง้ ถิ่นฐานของครอบครัวสุริยะไกร
การท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่ างยั่งยืน กรณีศึกษา: โฮงมูนม้ งเมืองชาวผู้ไท
วิจารณ์ หนังสือ เปลือ้ งผ้ าและไม่ ไทยเลย เดินทางสู่ความนับถือตัวเอง

