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บทบรรณาธิการ
วารสารมองเอเชีย ตะวั นออกเฉี ย งใต ฉบั บ ที่ 5 มาพร อมกั บ บทความวิจั ย ที่ ยั ง คง
เนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ที่เปยมไปดวยความเขมขนและ
มุมมองใหมๆ จากการศึกษาของนิสิตโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต ฉบับที่ 5 สรางสรรคขึ้นมาภายใตกรอบความคิด
“วิถีอุษาคเนย” เพื่อนําเสนอภาพของวิถีในความเปนอุษาคเนยในชวงเวลาตาง ๆ โดยบทความ
ที่ป รากฏในวารสารฉบั บนี้ ๆ ได ผ านการคั ด เลื อกจากกองบรรณาธิ การและคณาจารย ข อง
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึ กษา โดยบทความที่นําเสนอเหล านี้มี ความเขม ขนในการ
นําเสนอทั้งในดานสังคมวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ หรือประเด็นรวมสมัยภายใตบริบทยุค
โลกาภิวัตน
ในวารสารมองเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต ฉบับ ที่ 5 นี้ ไดนําเสนอบทความจํานวน 6
เรื่องดวยกันคือ “การเมืองเชิงวัฒนธรรมของสังคมชวาในคริสตศตวรรษที่ 19: ภาพสะทอนจาก
แนวคิดเรื่องรัฐนาฏกรรม” และ “การศึกษากระบวนการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมในสังคม
ลาวผานการใชสถาบันพระมหากษัตริย ตั้งแต ค.ศ.1947-ปจจุบัน” นําเสนอวิถีและวิธีการคิด
ของภาพความเป น อุ ษ าคเนย ใ นช ว งรั ฐ จารี ต ส วนบทความ “สงครามโฆษณาชวนเชื่ อ :
ปฏิบัติการครอบงําทางความคิดของขบวนการเวียดกงและสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม
ค.ศ.1960-1975” เปนบทความที่นําเสนอเรื่องราวของสังคมอุษาคเนยในชวงสงครามเย็น
บทความ “การควบคุ ม เพศที่ ส ามในมาเลเซี ย สมั ย รั ฐ บาลมหาธี ร โมฮั ม หมั ด
(ค.ศ.1981-2003)” “การสืบทอดอัตลักษณของคนมอญพลัดถิ่นผานการสงเสริมการใชภาษา:
กรณีศึกษา หมูบานมอญ บานวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี” และ “การศึกษาภูมิ
หลังวัฒนธรรมจีนโพนทะเลในไทย กรณีศึกษา ครอบครัวแสงสุวรรณเมฆา (ค.ศ. 1918-2016)”
โดยบทความเหลานี้นําเสนอเรื่องราวของวิถีอุษาคเนยภายใตบริบทโลกาภิวัตน และการสะทอน
ภาพจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน

ข
และปดทายดวยบทวิจารณวรรณกรรมเรื่อง “The King in Exile: The Fall of the
Royal Family of Burma (ราชันผูพลัดแผนดิน เมื่อพมาเสียเมือง)” และ “Thibaw’s Queen
(ราชิ นีศุภ ยาลั ต จากนางกษัตริ ยสูส ามัญ ชน)” ที่ นําเสนอเรื่องราวของกษั ตริย และราชิ นีองค
สุดทายของพมา และยังสะทอนภาพแหงประวัติศาสตรในชวงที่พมาตองเสียเมืองตกเปนอาณา
นิคมของอังกฤษไดเปนอยางดี
กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณการดูแลของคณาจารยภาควิชาประวัติศาสตร คณะ
สั ง คมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร และคํ าแนะนํ าในการจั ด ทํ าวารสารฉบั บ นี้ จาก
อาจารย ดร.ลลิตา หาญวงษ ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาของการจัดทําวารสารเลมนี้
ในทายที่สุดกองบรรณาธิการหวังวาบทความตาง ๆ ในวารสารมองเอเชียตะวันออก
เฉียงใตในฉบับนี้ จะไดนําเสนอ “วิถีอุษาคเนย” ออกมาในทุก ๆ ดานทั้งในดานสังคมวัฒนธรรม
เศรษฐกิ จ และการเมื องที่ เ กิ ด ขึ้ นในช วงเวลาต าง ๆ นํ าไปสู การสรางความเข าใจต อความ
แตกตางหลากหลายของผูคนในวัฒนธรรมตาง ๆ เชนกัน หวังวาวารสารฉบับนี้จะเปนประโยชน
สํ าหรั บ ผู อ านทุ ก ท า นและขอขอบคุ ณ ผู อา นที่ ไ ด ใ ห ค วามสนใจติ ด ตามวารสารมองเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตมาอยางตอเนื่อง พบกันใหมฉบับหนา
กองบรรณาธิการ
วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ค

Every day we should hear at least one little song,
read one good poem, see one exquisite picture,
and, if possible, speak a few sensible words.

Johann Wolfgang Von Goethe
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มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ชัยวัฒน์ หลานฉิม
สังคมเอเชียตะวั นออกเฉียงใตมีแ นวคิดบางประการอันเกิดจากการผสานความเชื่ อ
ทางศาสนามาตั้งแตดั้งเดิม สืบเนื่องจากความเชื่อในศาสนาปฐมบรรพ (Primitive Religion)
ซึ่งปรากฏออกมาในรูปแบบวิญญาณนิยม (Animism) ความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา เจาบาน
เจาเรือน ตลอดจนการบูชาบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว เปนตน อยางไรก็ตาม การเขามาของ
ศาสนาพราหมณใ นยุ คต อมา ไดกลายเปนตัวแปรสําคัญ ในการขับ เคี่ ยวแนวคิด ดัง กล าวให มี
ความเขมขนมากขึ้นไปอีก ศาสนาพราหมณไดมีบทบาทแทรกซึมเขาสูวิถีชีวิตของผูคนในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตผานแนวคิดที่เกี่ยวของกับ "การกลับชาติมาเกิดใหม" (Reincarnation
Theory)1 ซึ่ ง มี อิ ท ธิ พ ลอย า งสํ า คั ญ ในแง ก ารปกครองของรั ฐ ที่ ถู ก ส ง ผ า นพิ ธี ก รรมและ
ศิลปวัฒนธรรมไปสูการวางรากฐานทางการเมือง ซึ่งในบางพื้นที่อาจมีอิทธิพลของศาสนาอื่นเขา
มาภายหลัง แตการพลิกแพลงของผูนําทําใหวัฒนธรรมดั้งเดิมสามารถอยูรอดไดโดยไมถูกกลืน
กลาย อีกทั้งยังผสมผสานเขาดวยกันโดยมีวัฒนธรรมใหมเขามาหนุนเสริมอยางเชน พื้นที่เกาะ
ชวา ที่ ศ าสนาอิส ลามเข ามามี อิท ธิ พ ลภายหลั ง จากการติ ด ตอทางการค า แต วัฒนธรรมชวา
ดั้งเดิมที่ผูกติดอยูกับคติพราหมณ-พุทธ ก็ไมไดสูญหายไปแตอยางใด
จากเหตุผลดังกลาวทําใหสังคมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตในหลายพื้นที่ มีความ
ผูกพันอยูกับพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะสังคมที่มีสถาบันพระมหากษัตริยเปนประมุขของรัฐ
อย างในประเทศไทยเองเรามั กพบว ามีพิ ธีกรรมที่ เป นตั วผู กโยงราชสํ านั กกั บ ประชาชนเข า
ดวยกันอยางแยบยล เชน พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีราชาภิเษก รวมไปถึงการนําเสนอ
พระจริ ยวั ต รของเชื้ อพระวงศผ านข าวในพระราชสํ านัก ซึ่ง การใช พิ ธีกรรมเปนตั วแทนของ
1

Geertz, Clifford, Religion as a cultural system, In: Interpretation of cultures: selected essays, Geertz,
Clifford,Fontana Press, 1993, p.102 - 105.
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ราชสํานักดังกลาว อาจเปนเหตุใหสถาบันพระมหากษัตริยในภูมิภาคแหงนี้ยังคงมีบทบาทสําคัญ
แมวาในหลายพื้นที่การเปลี่ยนแปลงในระดับระบอบการปกครอง ก็ไมไดเปนปจจัยหลักที่ทําให
บทบาทของพระมหากษัตริยสูญหายไปอยางเด็ดขาด สอดคลองกับคํากลาวของศาสตราจารย
ไมเคิล ไลเฟอร ที่ วา “การมองแบบดั้งเดิม ที่วา สถาบั นพระมหากษัตริ ยเป นสิ่ งที่ผิ ดปกติใ น
สังคมนั้น ในกรณีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต การมองเชนนี้ถือวาเปนสิ่งที่ถูกตองแคบางสวน
เพราะถึงแมวาสถาบันกษัตริยจะตองประสบกับปญหาตาง ๆ ที่มีสาเหตุอันเนื่องมาจากการลา
อาณานิคมและการยุติของระบบอาณานิคม แตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต สถาบันกษัตริยยังคง
อยูรอดมาจนถึงทุกวันนี”้ 2
สังคมชวา เปนพื้นที่หนึ่งซึ่งมีความเกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริยมาชานาน ใน
ที่นี้มุงวิเคราะหการเมืองการปกครองของจังหวัดยอกยาการตา เขตการปกครองพิเศษอันเปน
พื้นที่ที่มีความเกี่ยวพันกับการปกครองภายใตระบอบกษัตริย กลาวคือสุลตาน (Sultan) เปนผู
ถืออํ านาจอธิ ปไตยบริห ารการปกครองมาตั้ งแตอดีต กอนที่ จะได รับการแต งตั้ งเป นเขตการ
ปกครองพิเศษหลังจากอินโดนีเซียไดรับเอกราช เนื่องจากมีสวนสําคัญในการตอตานอํานาจจาก
จักรวรรดินิยมดัตชในสมัยอาณานิคม ประกอบกับคุณูปการขององคสุลตานที่อนุญาตใหรัฐบาล
ยายศู นย กลางการปกครองมาที่ย อกยาการต าในช วงที่กรุง จาการ ตาถูกดัต ชยึ ดครองในช วง
ค.ศ.1946–1949 อีกทั้งยอกยาการตายังถือเปนเมืองศูนยกลางในการธํารงรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมจารีตแบบชวาเอาไวไดอยางเขมแข็งอีกดวย
รากฐานการเมืองการปกครองของยอกยาการตามีความซับซอนและประกอบไปดวย
ลักษณะพิเศษบางประการ แมจะปรากฏหลักฐานวาสุลตานจะมีกองทัพทางทหารภายใตการ
บังคับบัญชามากกวาหนึ่งแสนนาย แตบทบาทของกองทัพในแงของการทําสงครามกลับมีนอย
มาก3 ในขณะเดียวกันศูนยกลางอํานาจที่เปนปจเจกบุคคลกลับเปนสิ่งที่สังคมยอมรับนับถือมาก
ที่สุด ซ้ํายังมีพิธีกรรมเปนสัญลักษณของการใชอํานาจ สะทอนใหเห็นโครงสรางสังคมที่มีการ
2

ปวิ น ชั ช วาลพงศ พั น ธ , “สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ใ นเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ,” เข า ถึ ง ได จ าก
http://kyotoreview.org/wp-content/uploads/Final-Article-One-Monarchies-in-SoutheastAsia_Translation.pdf. (20 กุมภาพันธ 2558).
3
M.C. Ricklefts, A History of Modern Indonesia since c.1200 Forth Edition, (New York: Palgrave
Macmillan, 2008), p.133.
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แบงชนชั้น การรูจักที่ต่ําที่สูง และความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดใหมซึ่งไดอธิบายไปขางตน
วาเปนธรรมชาติของสังคมในแถบเอเชียอาคเนยที่ไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณมาตั้งแต
สมัยโบราณนั่นเอง
โครงสรางสังคมของยอกยาการตา ปรากฏลักษณะการแบงชนชั้นตามคติพราหมณ
แมจะมีความเขมขนนอยกวาการแบงวรรณะในประเทศอินเดีย แตยังชี้ใหเห็นถึงความเขาใจ
จักรวาลวิทยาของชาวพื้นเมืองชวา ไดเปนอยางดี โครงสรางสังคมรูปแบบนี้เริ่มตนขึ้นตั้งแต
ประมาณคริสตศตวรรษที่ 16 กลาวคือ ลักษณะการแบงชนชั้นในสังคมยอกยาการตาที่มีความ
ไม เท าเที ยมกั น แต ทุ กระดับ ชนชั้ นต างก็ มีห น าที่ เฉพาะของตนเอง ถ าลําดับ ชั้ นใดทํ าหน าที่
ลมเหลว ลําดับชั้นที่เหลือก็จะตองไดรับผลกระทบดวยเชนกัน4 จากแนวคิดดังกลาว จึงทําให
เห็นการแบงชนชั้นในยอกยาการตาออกเปนกลุมทางวัฒนธรรมหลัก ๆ ประกอบดวยคน 3 กลุม
คือ อะบางัน (Abangan) เปนกลุมที่เกี่ยวของกับโครงสรางสังคมแบบหมูบาน อาศัยอยูในเขต
ชนบทและทํานาเปนอาชีพ หลัก กลุ มซานตรี (Santri) สั มพันธกับ โครงสร างทางสั งคมแบบ
ตลาด คนในกลุมนี้มักประกอบอาชีพคาขายตั้งแตยุคที่ศาสนาอิสลามเริ่มเขามาสูเกาะชวากับ
พวกพอค ามุส ลิม นอกจากนี้คนในกลุมซานตรียัง ใหค วามสําคั ญในพิธีกรรมทางศาสนาอยาง
เครงครัด โดยเฉพาะการสวดมนตตามหลักศาสนาอิสลาม และกลุมสุดทายคื อ กลุมปรีญาญี
(Priyayi) เกี่ยวของกับการปกครองของราชการเปนชนชั้นที่สืบทอดอํานาจมาตั้งแตอดีตและ
พยายามรักษาวัฒนธรรมฮินดู – ชวา เชน ศิลปะการรายรําการละคร เพลง และบทกวี5 โดยคน
ทั้งสามกลุม ตางอยูภายใตการปกครองของสุลตานซึ่งถืออํานาจอธิปไตยในการบริหารบานเมือง
จากโครงสรางสังคมดังกลาว ทําใหเห็นแนวคิดวาดวยอํานาจตามลักษณะจารีตแบบ
ชวา ที่ มี ค วามเกี่ ย วพั นกั บมโนภาพของอธิ ป ไตย บูร ณภาพแห งดิ นแดน และความสั ม พั นธ
ระหวางชาติ เปนการรวมอํานาจไวที่ศูนยกลางคือราชสํานักของสุลตาน แสดงถึงความมีอํานาจ
ของกษัตริยที่สถิตอยู ณ โครงสรางสวนบน ตามความเชื่อของชวาโบราณวาสุลตานคือตัวแทน
ของเทพเจา มีหนาที่ปกปองเขตขัณฑสีมาและบําบัดทุกขบํารุงสุขใหกับประชาชน การสืบทอด
4

เบเนดิคต แอนเดอรสัน, เทวตํานานและขันติธรรมของชาวชวา, เอกสารโครงการภูมิภาคศึกษา (เอเชียตะวันออกเฉียง
ใต),แปลโดย ชนิดา พรหมพยัคฆ เผือกสม, หนา 6.
5
Geertz, Clifford, The Religion of Java, (Chicago:University of Chicago Press, 1976), p.31.
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อํานาจของสุลตานเปนไปตามระเบียบทางสายเลือด ทําใหอํานาจของสุลตานมีที่มาจากแหลง
เดียวกัน มีความคงที่และดําเนินไปอยางชอบธรรม6 โดยรูปแบบอํานาจดังกลาวสอดคลองกับ
แนวคิดวาดวยอํานาจตามจารีตแบบชวา ที่มีประเพณี วัฒนธรรมตลอดจนความเชื่อดั้งเดิมเปน
ตัวแปรสําคัญที่เชื่อมโยงลักษณะการใชอํานาจของสุลตาน ดังนั้น ในงานวิ จัยชิ้นนี้ จึงตองการ
ชี้ใหเห็นลักษณะและการคงไวซึ่งอํานาจของสุลตานตามจารีตแบบชวา โดยนําแนวคิด เรื่อง ‘รัฐ
นาฏกรรม’ (Theatre State) ของ คลิฟฟอรด เกียรซ (Clifford Geertz) มาเปนแมแบบในการ
อธิบาย
วิธีการที่เกียรซเสนอนั้น เปนหนึ่งแนวคิดที่สําคัญในการหาคําตอบเรื่องรูปแบบของรัฐ
โบราณในอุษาคเนย โดยในกรณีของยอกยาการตาซึ่งผูกพันกับรูปแบบรัฐนาฏกรรมมาเปนเวลา
ยาวนาน พระราชพิธีที่แสดงใหเห็นลําดับชั้นทางจักรวาล เปนตัวเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง
ราชสํานักกับผูค น โดยมีนัยที่เกี่ ยวของกับความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาและการนั บถือพระเจ า
กลาวคือ ประชาชนชาวยอกยาการตาซึ่งถือวาเปนชาวชวา มีความเชื่อวาราชาคือตัวแทนของ
พระผูเปนเจาบนโลกมนุษย ราชาจะตองอยูเคียงขางและมีหนาที่คอยรับใชประชาชนผูภักดีแก
ตน7 ประกอบกับโครงสรางสังคมพื้นฐานตามที่ไดกลาวมาแลววาคนทุกกลุมผูกพันและหมกมุน
อยู กับ ประเพณี ดั้ง เดิ มและความเชื่ อทางศาสนา ฉะนั้ นจึ งทํ าใหลั กษณะการสํ าแดงพระเดช
พระคุณของสุลตานผานพิธีกรรมภายในราชสํานัก กลายเปนสัญลักษณของการสรางความนา
เกรงขามใหแผไพศาลไปสูทุกอณูแหงวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง
สังคมยอกยาการตาในลักษณะดังกลาวมีความเขมขนมากที่สุดในชวงคริสตศตวรรษที่
19 ซึ่งเปนขอบเขตเวลาที่งานวิจัยชิ้นนี้ไดใชศึกษาวิเคราะห เนื่องจากเห็นวาเปนชวงเวลาที่มี
ปรากฏการณทั้งภายนอกและภายในที่เขามาเปนตัวขับเคลื่อนสังคมชวาใหเปนไปอยางมีพลวัต
ปรากฏการณภายนอกที่ไดกลาวถึงคือภัยจากลัทธิอาณานิคมดัตชที่เติบโตขึ้นภายใตการควบคุม
ของรัฐบาลเนเธอรแลนด จนสามารถครอบครองดินแดนในหมูเกาะอินโดนีเซียจนเกือบหมดทั้ง
ปตตาเวียเรื่อยไปจนถึงทางตะวันออกและทางใตของเกาะกาลิมันตัน เกาะบาหลี เกาะสุลาเวสี
6

Anderson, Benedict,Language and Power: exploring political cultures in Indonesia, (New York: Cornell
Paperbacks, 1990), p.24-27.
7
Vickers, Adrian, A History of Modern Indonesia, (Cambridgeshire: Cambridge University Press, 2005),
p.154.
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ถึงตอนใต และตอนกลางของเกาะสุม าตรารวมด วย ภั ยคุ ก คามดั งกลาวส งผลต อวิ ถีชี วิต ของ
ชุมชนในดินแดนที่ตกอยูภายใตการปกครองของดัตชทั้งในแงระบบการผลิต การคา การจัดเก็บ
ภาษี รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงดานการปกครองที่กระทบตอมิติอื่น ๆ อยางกวางขวาง อีกทั้ง
ในยุคนี้ ปรากฏการณภายในอยางการแยงชิงราชบัลลังกก็เปนปญหาสําคัญที่สะเทือนตออํานาจ
ของสุลตานอีกทางหนึ่ง
การสั่งสมอํานาจมาพรอมกับการทําลายขั้วตรงขามเสมอ กรณีของดัตช การยึดครอง
ดินแดนในหมูเกาะอินโดนีเซียเปนการสั่งสมอํานาจในเชิงพื้นที่ ซึ่งมีความแตกตางกับสุลตาน
แห ง อาณาจั ก รยอกยาการ ต า ที่ สั่ ง สมอํ า นาจผ า นพิ ธี ก รรมเพื่ อ ให ค นชวายอมรั บ นั บ ถื อ
นอกจากนี้ยังมีปญหาเรื่องสงครามชวาที่มีแรงกระตุนมาจากแนวคิดเรื่องศาสนา รวมถึงแนวคิด
เรื่องการกลับชาติมาเกิดใหมของเจาชายดีปานาการาในฐานะเทพเจาราตู อาดิล8 ซึ่งจะกลาวใน
สวนของรายละเอียดตอไป แตอยางไรก็ตาม สงครามชวาไดสรางความเปลี่ยนแปลงโลกชวาเกา
ในยุคอาณานิคมไดอยางเปนรูปธรรม เมืองตาง ๆ ทางตอนกลางของเกาะชวาไดกลายเปนรัฐ
หุนเชิดของเจาอาณานิคมดัตช ในขณะที่สุลตานยอกยาการตาไดเรงฟนฟูศิลปวัฒนธรรมเพื่อ
สรางศูนยกลางอํานาจใหยั่งยืนตอไปไดยาวนานมากที่สุด และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหยอกยา
การตาเกิดระบบการปกครองที่สอดคลองกับแนวคิดเรื่องการเมืองเชิงวัฒนธรรมอยางชัดเจน
การเมืองเชิงวัฒนธรรม (Cultural Politics) อั นเปนแนวคิ ดของเกลนน จอรแดน
(Glenn Jordan) และ คริส วีดอน (Chris Weedon) ไดชี้ใหเห็นวากลุมคนที่ครอบงํากลุมคน
อื่นไดทําใหความไมเทาเทียมกันในสังคมเปนเรื่องที่ถูกตอผานทางวัฒนธรรม9 ในกรณีของยอก
ยาการ ตา พิ ธีกรรมที่ สุ ลต านแสดงออกมีนัย บางประการที่ แ สดงถึง การแบ ง ชนชั้ นหรื อการ
ควบคุมใหคนรูจักที่ต่ําที่สูง ในที่นี้จะใชแมแบบเรื่องจารีตวายังแบบชวา (Javanese Shadow
Plays) วิเคราะหจากตัวละครที่มาจากหลากหลายอาชีพ ทั้งพอคา นักพรต ทวยเทพ อสูร ยักษ
และตัวตลก ซึ่ง แสดงให เห็ นบทบาทหน าที่ ของแตล ะชนชั้ นที่ มีค วามแตกตางกั น แต ตองทํ า
หนาที่ของตนภายในกรอบที่ ถูกกําหนด อีกทั้ง ยังเปนภาพสะท อนการรูจักที่ต่ํ าที่สู ง เชน ตั ว
8

ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย อดีตและปจจุบัน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , 2547), หนา
147.
9
งามพิศ สัตยสงวน, หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: รามาการพิมพ, 2543), หนา 66.
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ละครเทพ หรือที่เรียกวา บะตารา กูรู (Batara Guru) ในการแสดงเชิดหุนเงามีศักดิ์สูงสุดเทียบ
ไดกับสุลตาน ตัวละครอื่น ๆ จะตองใหความเคารพในฐานะที่อยูต่ํากวา10 นอกจากนี้ยังนําการ
ใชภาษาที่ สอดสัมพันธกับอํานาจ และคําอธิบายเกี่ ยวกับนัยสํ าคัญของพิ ธีกรรมราชสํานักที่ มี
อิทธิพลตอสังคมชวามาอธิบายลักษณะการเมืองเชิงวัฒนธรรมที่ควบคูไปกับการสรางสังคมแบบ
รัฐนาฏกรรมซึ่งทั้ง หมดเปนเปาประสงคของงานวิจัยชิ้นนี้ ที่ตองการแสดงใหเห็นวาสุลตานมี
วิธีการอยางไรในการควบคุมสังคมโดยใชอํานาจผานพิธีกรรมและจัดวางโครงสรางสังคมจนทํา
ใหสุลตานยังคงมีบทบาทในปจจุบันนั่นเอง
สังคมชวาในบริบททางประวัติศาสตร์: ความสัมพันธ์ระหว่า งเจ้า อาณานิคมกับราช
สํานักและชาวพืนเมือง
การศึกษารากฐานทางการปกครองของสังคมชวาซึ่งมีความสลับซับซอน สืบเนื่องจาก
บริบทและปจจัยหลากหลายแงมุมเป นตัวขับเคลื่อนและบมเพาะวัฒนธรรมทางการเมืองที่ มี
ลักษณะเฉพาะ จึงจํ าเปนจะตองใชภูมิห ลังทางประวั ติศาสตรมาเปนเครื่ องมือในการอธิบาย
อาศัยเหตุการณสําคัญในอดีตเปนตั วเชื่อมโยงรูปแบบการเมืองการปกครองที่เกิ ดขึ้นและสื บ
ตอมาอยางยาวนาน ตามที่กลาวไปขางตนวา งานวิจัยชิ้นนี้ไดเลือกใชอาณาจักรยอกยาการตา
(Yogyarkarta) เปนพื้นที่ตนแบบในการศึกษา ซึ่งภูมิหลังของอาณาจักรแหงนี้นั้น ตามหลักฐาน
อาจสามารถยอนไปไกลถึงจุ ดกําเนิด ของอาณาจักรมะตะรัม (Mataram) อันมีพั ฒนาการที่
สําคัญบางประการที่สามารถเปลี่ยนแปลงโฉมหนาประวัติศาสตรอินโดนีเซียและสงผลกระทบ
ต อชาวพื้ น เมื องชวาอย า งกว า งขวาง มี ป จจั ย ทั้ ง ภายนอกและภายในที่ ขั บ เคลื่ อ นเรื่ อยมา
จนกระทั่งอาณาจักรยอกยาการตาไดอุบัติขึ้น

10

Mohammad Noh, Masks & Wayang The Collections of the Nasional Museum of Indonesia, (Jakarta:
Nasional Museum of Indonesia), p.127.
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อาณาจักรยอกยาการตาพัฒนามาจากมะตะรัม ซึ่งเกิดขึ้นจากการบุกเบิกพัฒนาที่ดิน
ที่อยู ทางตอนใต ข องอาณาจักรปาจั งใน ค.ศ.1577 โดยกี อาเกิ ง เปอมานาฮัน (Ki Ageng
Pemanahan)11 พื้ นที่ ดั ง กล าวมี พั ฒ นาการเริ่ ม จากชุ ม ชนขนาดเล็ ก เรื่ อยมาจนกลายเป น
ศูนยกลางอํานาจ ประกอบกับมีการเจริญเติบโตจากการอพยพของผูคนเขามาอยูอาศัยเพิ่มมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งเปลี่ยนชื่อเปนอาณาจักรมะตะรัมในที่สุด12 ทั้งนี้ อาณาจักรมะตะรัมไดมี
การเปลี่ยนผานอํานาจไปสูเจาผูปกครองหลายตอหลายคน โดยแตล ะยุคสมัยมักมีเหตุการณ
สําคัญที่ผลักดันใหเกิดความสัมพันธและพัฒนาการที่สงผลตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของชวา
เปนอยางมาก อาทิ ในยุคที่อยูภายใตการปกครองของปงแงรัน เซอโด อิง ครับยัค (Pengeran
Sedo Ing Krabyak) ชวง ค.ศ.1601-1613 ไดมีการทําสงครามแผขยายอาณาเขตเพื่อรักษา
อํานาจในเขตชวากลางตอนใน พรอมทั้งเปนจุดเริ่มตนของการติดตอกับดัตชผานบริษัท VOC
ภายใตเงื่อนไขการรับความชวยเหลือในการทําสงครามขยายอาณาเขต ยุคนี้มะตะรัมสามารถ
ยึดครองเมืองทาทางตะวันออกที่สําคัญอยางเมืองสุราบายา (Surabaya) พรอมกับอนุญาตให
VOC กอตั้งสถานีการคาขึ้นในเมืองเจอปารา (Jepara)13 ถือเปนจุดเริ่มตนการติดตอกับโลก
ตะวันตกของสังคมชวาที่สงผลกระทบตามมาอีกหลายประการ
หลังจากนั้นมา อาณาจักรมะตะรัมไดตกอยูภายใตการปกครองของมาส รังซัง (Mas
Rangsang) หรือที่รูจักกันเปนอยางดีในประวัติศาสตรชวาคือ สุลตานอากุง (Sultan Agung)
ซึ่งครองราชยระหวาง ค.ศ.1613-1645 พระองคไดรับการขนานนามวาเปนนักรบที่ยิ่งใหญแหง
ดินแดนชวา เนื่องจากเปนผูที่สามารถทําใหอาณาจักรมะตะรัมสามารถกาวขึ้นสูจุดสูงสุดของ
ประวัติศาสตรชวาก็วาได โดยยุคนี้ยังคงเนนการทําสงครามขยายอาณาเขต สามารถยึดหัวเมือง
11

กี อาเกิง เปอมานาฮัน (Ki Ageng Pemanahan) เปนคนใกลชิดของสุล ตา นฮาดิวิจายา (Hadiwijaya) ซึ่ง ไดเขา รวม
ขบวนการกําจัดอารยา เปอนังซัง (Arya Penangsang) โดยมีชนวนเหตุสําคัญคือการแยงชิงอํานาจภายในราชสํานักเดมัก
(ซึ่งเปนเสนทางสืบทอดอํานาจของอาณาจักรชวาโบราณ เริ่มตนจากอาณาจักรมัชปาหิต สูอาณาจักรเดมัก จนมาถึงปาจัง
และทายที่สุดคืออาณาจักรมะตะรัม) และแผนการกําจัดอารยา เปอนังซังบรรลุผลสําเร็จ สุลตานฮาดิวิจายาจึง มอบที่ดิน
ใหกับกี อาเกิง เปอมานาฮัน และทําใหพื้นที่แหงนี้พัฒนามาเปนอาณาจักรมะตะรัมในที่สุด
12
M.C. Ricklefts, A History of Modern Indonesia since c.1200 Forth Edition, (New York: Palgrave
Macmillan, 2008), p.14.
13
M.C. Ricklefts, A History of Modern Indonesia since c.1200 Forth Edition, (New York: Palgrave
Macmillan, 2008), p.49.
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อย างเมื องตู บั น (Tuban) เมื องลาเซ็ม (Lasem) เมื องปาซู ร วน (Pasuruan) เมื องมาดู ร า
(Madura) รวมไปถึงหัวเมืองทางชวาตะวันตกอีกหลายเมือง จนกระทัง่ สามารถยึดครองดินแดน
ตาง ๆ ในเกาะชวาไดเกือบทั้งหมดในกลางคริสตศตวรรษที่ 1714
ทั้ง นี้ พัฒ นาการที่ สําคัญ ที่สุ ดของอาณาจักรมะตะรั มซึ่ งส งผลกระทบตอการเขีย น
ประวัติศาสตรชาติของอินโดนีเซียในยุคตอมามากที่สุดคือการติดตอสัมพันธอยางจริงจังระหวาง
ราชสํานักมะตะรัมกับบริษัท VOC และความสัมพันธดังกลาวไมไดดําเนินไปในแนวทางที่ดีนัก
เห็นไดจากนโยบายที่สะทอนถึงการพยายามควบคุมดินแดนและเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการ
ทํานาขาว รวมถึงเหตุผลทางศาสนาดวยก็ตาม เนื่องจากสุลตานอากุงเปนเจาผูปกครองที่นับถือ
ศาสนาอิ สลาม และพยายามหลอหลอมศาสนาอิส ลามให มีความแข็ง แกร งขึ้ นในรัช สมัย ของ
พระองค แตดัตชพยายามเผยแพรศาสนาคริสตเขามาในพื้นที่เกาะชวาโดยการสงนักการทูตมา
เจริญ สัม พั นธไมตรี บ อยครั้ ง แตใ นขณะเดีย วกันสุล ตานอากุง ก็พ ยายามสถาปนาตั วเองให มี
สถานะเทียบเทากับนักบวชในศาสนาอิสลามโดยการใหเรียกพระองควา “ซูซูฮูนัน เนอการากา
มะตะรัม” (Susuhunan Negaraga Mataram) ซึ่งแปลวานักบุญผูปกครองมะตะรัมนั่นเอง15
ซึ่งความขัดแยงอันสืบเนื่องจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและเหตุผลทางศาสนาดังกลาว สงผลให
ความสั มพันธย่ํ าแยลงเรื่อย ๆ และเปนสาเหตุสําคัญในการทําสงครามระหวางอาณาจักรมะ
ตะรัมกับ VOC ใน ค.ศ.1628
แมวาในการทําสงครามดังกลาว ทางฝายสุลตานอากุงจะไมสามารถเอาชนะ VOC ได
แตสาระสําคัญ ที่ตองการนําเสนอคือการที่อาณาจักรมะตะรัมสามารถขยายอํานาจและอาณา
เขตไปสูพื้นที่ตาง ๆ ของเกาะชวาไดเกือบทั้งหมด เปนเหตุปจจัยใหสุลตานอากุงใชแนวคิดทาง
ศาสนามาควบคุมหัวเมืองภายใตการปกครอง ซึ่งเปนจุดเริ่มตนการวางรากฐานวัฒนธรรมทาง
การเมื องอั นตกทอดมาสู อาณาจั ก รยอกยาการ ต าในยุ ค สมั ย ต อมา โดยสุ ล ต านอากุ ง ได ใ ห
ความสํ า คั ญ กั บ วั ฒ นธรรมชวาเป น อย า งมาก มี ก ารริ เ ริ่ ม ให ใ ช ภ าษาชวาแบบราชสํ า นั ก
(Bagongan) เพื่อสรางความเปนหนึ่งเดียวกันระหวางเจาผูปกครองกับบรรดาขาราชการในราช
14

Kresna, Ardian. Sejarah Panjang Mataram: Menengok Berdirinya Kesultanan Yogyakarta, (Yogyakarta:
DIVA Press, 2011), p.42.
15
M.C. Ricklefts, A History of Modern Indonesia since c.1200 Forth Edition, (New York: Palgrave
Macmillan, 2008), p.52.
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สํานัก16 โดยรายละเอียดจะอธิบายในประเด็นถัดไป และนอกจากนี้ ในปลายรัชสมัยของสุลตาน
อากุง อาณาจักรมะตะรัมเริ่มเขาสูความเปน รัฐนาฏกรรมมากยิ่งขึ้น ดวยเหตุผลทางศาสนาที่
นําเอามาเปนแมแบบในการปกครองที่มีความเขมขน ประกอบกับการสรางศูนยกลางอํานาจให
อยูที่ผูนําเพียงคนเดียว จนทําใหสุลตานอากุงไดชื่อวาเปนผูมีอิทธิฤทธิ์ จากการหันมาสนใจเรื่อง
เร นลั บ เหนื อธรรมชาติ ตามวาลี 17 และนอกจากนี้ สุล ต านอากุ งยั ง มีบั ญ ชาให ส รางสุส านของ
พระองคอยูบนเนินเขาอีโมกีรี (Imogiri) ซึ่งเปนความเชื่อที่แสดงใหเห็นวาการฝงศพบนเนินเขา
สูงเพื่อสะทอนว ากษั ตริย เป นตัวแทนของพระเจ าที่จะต องอยูสูง กว าไพรฟาประชาชนทุ กคน
นั่นเอง
หลังจากสุลตานอากุงไดถึงแกความตาย อาณาจักรมะตะรัมไดเขาสูยุคแหงความเสื่อม
ถอย เนื่องดวยนโยบายการปกครองของซูซูฮูนัน อมังกูรัต ที่ 1 (Susuhunan Amangkurat I)
ที่เนนไปยังการรวบอํานาจมาไวที่ศูนยกลางและปราบปรามผูที่ตอตานอยางเอาจริงเอาจัง ทําให
เกิดความขัดแยงภายในราชสํานักบอยครั้งและ VOC ที่ยังคงมีอํานาจคอยตักตวงผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจอยูบางสวน เนื่องจากสุลตานอากุงไมสามารถโจมตีและเอาชนะไดสําเร็จตามที่ได
กลาวไปแลว ไดใชความระส่ําระสายที่เกิดขึ้นเปนโอกาสแทรกแซงกิจการภายในราชสํานัก โดย
การทํ าสนธิ สั ญ ญาการช วยเหลื อมะตะรั ม ในการทํ าสงครามกั บ ศั ต รู แลกกั บ ผลประโยชน
ทางการคาแถบชายฝงทางเหนือเปนการตอบแทน18 และ VOC ก็ไดอาศัยจังหวะและโอกาส
ดังกลาวแทรกแซงกิจการภายในราชสํานักมะตะรัมเรื่อยมา เปนกลอุบายที่แยบยลของดัตชตาม
เจตนาความตองการครอบครองดินแดนตาง ๆ เหนือเกาะชวาที่อยูภายใตการปกครองของมะ
ตะรัมทั้งหมด
เจ าอาณานิค มดัต ช ไ ดใ ช VOC เปนเครื่ องมือสํ าคั ญ ในการสร างความป นปวนให
เกิ ด ขึ้ นภายในราชสํ านั กมะตะรั ม เป นเวลาหลายสิ บ ป วิ ธีการที่ VOC ใช คื อการสร างเจ า
16

Anderson, Benedict, Language and Power: exploring political cultures in Indonesia, (New York:
Cornell Paperbacks, 1990), p.45.
17
วาลี (Wali) หมายความถึงผูเผยแผศาสนาอิสลาม โดยในกรณีของอาณาจักรมะตะรัม วาลีเปนผูนับถือศาสนาอิส ลาม
นิกายซูฟ (Sufism) เปนหลักมีวิธีการปฏิบัติที่สําคัญคือการศึกษาคัมภีรและศาสตรเหนือธรรมชาติเพื่อบรรลุธรรม
18
M.C. Ricklefts, A History of Modern Indonesia since c.1200 Forth Edition, (New York: Palgrave
Macmillan, 2008), p.98.
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ผู ป กครองพื้ นเมื อ งฝ ายสนั บ สนุ นเพื่ อ ออกนโยบายที่ เ อื้ อต อผลประโยชน แ ละการตั ก ตวง
ทรัพยากรอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย สงผลใหเกิดกลุมตอตานที่มีแนวทางไมสนับสนุนการกระทํา
อันสงผลให VOC ประสบความสํ าเร็จในการพยายามครอบครองหมูเกาะชวานํามาซึ่งความ
ขั ด แย ง และสงครามภายในราชสํ านั กหลายต อ หลายครั้ ง อั น สร างความเสื่ อมถอยให กั บ
อาณาจักรมะตะรัมอยางรวดเร็ว
การทําสงครามที่ยืดเยื้อหลายยุคหลายสมัยนั้นสงผลใหดินแดนภายใตการปกครอง
ของอาณาจักรมะตะรัมคอย ๆ แตกออกเปนสวน ๆ และถึงจุดลมสลายในปลายคริสตศตวรรษที่
18 สืบ เนื่องจากการดําเนิ นนโยบายที่ ไ รป ระสิ ท ธิ ภาพที่ส ง ผลให VOC ประสบป ญ หาทาง
การเงินและการทหาร จึงพยายามหาแนวทางยุติสงครามดังกลาวโดยการทําสนธิสัญญาเรียกวา
“สัญญากียานตี” (Treaty of Gyanti) ถือเปนการแบงอาณาจักร มะตะรัมออกเปนสองสวน
แยกอํานาจอธิปไตยออกจากกัน ดินแดนทางฝงตะวันออกเรียกวา มะตะรัม สุราการตา ฮาดินิง
รัต (Mataram Surakarta Hadiningrat) หรือเมืองโซโล (Solo) ในปจจุบัน โดยเริ่มตนได
แตงตั้งใหปากูบูวานาที่ 3 (Pakubuwana III, 1749-1788) เปนผูปกครอง สวนดินแดนทางทิศ
ตะวั น ตกเรี ย กว า มะตะรั ม งายอกยาการ ต า ฮาดิ นิ ง รั ต (Mataram Ngayogyakarta
Hadiningrat) มีสุลตานฮาเม็งกูบูวานา ที่ 1 (Sultan Hamengkubuwana I) เปนผูปกครอง19
และดินแดนดังกลาวไดมีพัฒนาการกลายมาเปนจังหวัดยอกยาการตาซึ่งถือเปนเขตการปกครอง
พิเศษที่มีสุลตานเปนผูถืออํานาจอธิปไตยมาจนถึงปจจุบัน
หากพิจารณาบริบททางประวัติศาสตรของอาณาจักรยอกยาการตา ซึ่งถือเปนดินแดน
ที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะทางการเมือง สังคม รวมถึงวัฒนธรรมของสังคมชวาไดอยางชัดเจน
ที่สุด ประเด็นหลักของงานวิจัยชิ้นนี้คือการอธิบายรากฐานการเมืองการปกครองโดยใชแนวคิด
เรื่องรัฐนาฏกรรมและการเมือง เชิงวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการศึกษา ดังนั้น จากที่ไดกลาว
มาแลววาความเปนรัฐนาฏกรรมของยอกยาการตาเริ่มแสดงใหเห็นอยางเปนรูปธรรมในสมั ย
สุลตานอากุง ความเชื่อทางศาสนาที่สะทอนผานพิธีกรรมไดรับการยอมรับนับถื อ หรือเขาใจ
อยางงายที่สุด วาสั งคมชวาเริ่ม เกิด วัฒนธรรมการสราง “ศูนย กลางตัวอยาง” และถือว าเป น
19

M.C. Ricklefts, A History of Modern Indonesia since c.1200 Forth Edition, (New York: Palgrave
Macmillan, 2008), p.129 - 130.
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ธรรมชาติข องสั งคมเอเชี ยตะวั นออกเฉีย งใต ในชวงกลางคริ สตศตวรรษที่ 17 ที่ หลายพื้นที่ มี
ความคิดเกี่ยวกับภาพลักษณของกษัตริยเปนแบบอยางของการบริหารและปกครองบานเมือง
และเริ่ม มองเห็ นวาอาณาจักรที่ปราศจากราชาเปนลั กษณะเฉพาะอย างหนึ่ง ของชนชาติที่ต่ํ า
ตอย ดังนั้น ตั้งแตชวงเวลาดังกลาวเปนตนมา สิ่งที่สําคัญของรัฐคืออํานาจที่เปนศูนยกลางได
ปรากฏหลักฐานออกมาใหเห็นไดอยางชัดเจน โดยมีพระประมุข หรือราชาหลายองคที่ทําการ
อางวาตนเองเปนผูที่มีเดชานุภาพสูงกว าประมุขเพื่อนบานที่อยูใกลเ คียงและมี การจัดพิธีการ
สําหรับประมุขขึ้นมา โดยรูปแบบการดําเนินการนั้นมีความประณีตและซับซอนเพื่อที่จะบงบอก
วาทุกเมืองตางแขงกันใหราชาของตนเหนือกวาราชาเมืองอื่น ๆ นั่นเอง
เมื่อพัฒนาการของอาณาจั กรยอกยาการตายางกาวเขาสูคริ สตศ ตวรรษที่ 19 การ
อธิบายรูปแบบการปกครองในรูปแบบรัฐนาฏกรรมยิ่งมีความทาทายมากขึ้นไปอีก เนื่องจากใน
ยุ ค นี้ ลั ท ธิ อ าณานิ ค มมี ค วามเข ม ข นถึ ง ขี ด สุ ด บรรยากาศของสั ง คมชวาเต็ ม ไปด ว ยการ
เปลี่ยนแปลงที่เปนผลมาจากการวางนโยบายของดัตช และดัตชก็ประสบผลสําเร็จอยางมากใน
การแสวงหาผลประโยชนจากประเทศอาณานิ คมภายใตการจั ดการของรัฐบาลเนเธอรแลนด
อยางเต็มตัว ประกอบกับการศึกษาประวัติศาสตรอินโดนีเซียในยุคอาณานิคมมุงเนนการอธิบาย
ผลกระทบจากนโยบายของดัตชเปนหลัก จึงมีการหยิบ ยกประเด็นทางวัฒ นธรรมมากลาวถึ ง
สังคมชวามากกวาประเด็นทางการเมือง และยิ่งไปกวานั้น ลักษณะเฉพาะของประวัติศาสตร
ชาติอินโดนีเซียในคริสตศตวรรษที่ 19 ยังสอดคลองกับการอธิบายสภาวะการเกิดรูปแบบรั ฐ
นาฏกรรมตามเปาประสงค ของงานวิจัยชิ้นนี้อีกดวย
มรดกที่ยอกยาการตาจะตองยอมรับและเผชิญหนาหลังจากแยกตัวเปนอิสระคือ การ
เขาสูยุคอาณานิคมอยางเขมข นในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉี ยงใตประกอบกับปญหาภายในที่
ปรากฏใหเห็นอยูเรื่อยมาในแตละยุคสมัยคือสงครามการแยงชิงอํานาจภายในราชสํานักและ
ดัตชเองก็ยังคงหาทางแทรกแซงกิจการภายในอยูเนือง ๆ ภายใตเปาประสงคคือการสงเสริ ม
การเกษตรเพื่อแปรรูปเปนสินคาอุตสาหกรรมสงผลใหเกษตรกรรมแบบยังชีพของชาวพื้นเมือง
ถูกทําลายและมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเขามาแทนที่หวงโซแหงความสัมพันธระหวางเจา
ผูปกครองกับ ชาวพื้นเมืองก็ยอมเกิดชองวางเพิ่มมากขึ้น ปรากฏการณเ หลานี้ สั่งสมความคั บ

การเมืองเชิงวัฒนธรรมของสังคมชวาในคริสต์ศตวรรษที 19:
ภาพสะท้อนจากแนวคิดเรืองรัฐนาฏกรรม

แคนใจตอชาวพื้นเมืองที่รูสึกรวมกันวากําลังถูกกดขี่ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางสังคม
ทําใหคนเหลานี้เริ่มมีแนวคิดตอตานเจาอาณานิคมตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
ลักษณะสําคัญของการทําสงครามตอตานเจาอาณานิคมในยุคนี้เปนผลสืบเนื่องจาก
การเคารพศรัท ธาเลื่อมใสราชสํ านักของชาวพื้ นเมื องชวาเป นหลั ก ชาวพื้ นเมืองเชื่ อว าการ
ปรากฏตัวขึ้นของเจาอาณานิคมดัตชคืออาวุธชิ้นสําคัญที่สามารถทําลายลางระบบจารีตแบบเกา
ที่ยึดถือกันมาชานานอยางถอนรากถอนโคน ทั้งนี้ จารีตชวาแบบเกาแกดั้งเดิมที่อยูภายใตคติ
พุทธ-พราหมณไมเคยถูกลบเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของคนพื้นเมือง แมวาจะมีศาสนาอิสลาม
เขามาแทนที่ แตเปนเพียงการเปลี่ยนแปลงภายนอกเทานั้น หากแตลัทธิอาณานิคมตางหาก ที่
เป นภั ย คุ กคามและสามารถทํ าให เ กาะชวาหลุ ด พ นจากกรอบจารี ต ประเพณี แ บบเดิ ม ไปสู
อินโดนีเซียสมัยใหมไดอยางแทจริง
เหตุ การณ สํ าคั ญ ที่ ส ามารถอธิ บ ายคติ พ จน ท างศาสนาและรู ป แบบความเป นรั ฐ
นาฏกรรมของอาณาจั ก รยอกยาการ ต าได อ ย า งชั ด เจนคื อ “สงครามดี ป อเนอกอรอ”
(Diponegoro war, 1825-1830) โดยมีจุดมุงหมายคือการปลุกระดมมวลชนเพื่อตอตานและ
ผลักดันอํานาจของเจาอาณานิคมดัตชใหออกไปจากพื้นที่เกาะชวา20 อยางที่กลาวไปขางตนแลว
วา ความคับแคนใจของชาวพื้นเมืองที่กําลั งรู สึกรวมกันอันเปนผลมาจากการถู กกดขี่ไ ดสราง
กลไกความรวมมือระหวางชนชั้นปกครองกับชนชั้นผูถูกปกครองใหรวมกันทําสงครามในครั้งนี้
ยิ่ง ไปกว านั้ น แนวคิด หลักของสงครามครั้ งนี้ ผู กติ ด อยู กับ แนวคิด ทางศาสนา กล าวคื อ ชาว
พื้นเมืองตางเชื่อกันวาผูนําในการทําสงครามคือ เจาชายดีปอเนอกอรอ เปนบุตรของเทพเจาซึ่ง
จุติลงมากอบกูปญหาและขจัดภยันตรายถึงแมวาทายที่สุดเจาชายดีปอเนอกอรอจะไมสามารถ
เอาชนะดั ตช ได แต ยัง ถูกจารึ กใหเ ปนบุ คคลที่ มีคุ ณู ปการที่สํ าคัญ ในหน าประวั ติศ าสตรข อง
ประเทศอินโดนีเซีย
ภาพรวมของการทําสงครามดีปอเนอกอรอนั้นสะทอนรากฐานทางสั งคมชวาอยาง
เดนชัดกรณีแรกคือการรวมกลุมเพื่อรักษาวัฒนธรรมแบบจารีต บรรดาชนชั้นผูนําที่หวาดระแวง
ภัยคุกคามจากเจาอาณานิคมหันมารวมมือกับชาวพื้นเมืองเพื่อรักษาอํานาจที่เคยมีอยูใหดําเนิน
20

นพปฎล กิจไพบูล ทวี, การเขียนประวัติศาสตรแหง ชาติอินโดนีเซีย ฉบับพิมพ ค.ศ. 1975, วิทยานิพ นธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553, หนา 130.
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14

ตอไป เหตุผลสําคัญที่วาดวยความเสื่อมโทรมของระบบจารีตถูกนํามาใชเพื่อขับเคลื่อนยุทธวิธี
ในการทํ า สงคราม การต อสู ทั้ ง ทางป ญ ญาและอาวุ ธ ขั บ เคี่ ย ววั ฒ นธรรมการเมื องแบบรั ฐ
นาฏกรรมให มี ค วามเข ม ข นมากขึ้ น ไปอี กเป น เท า ทวี คู ณ ภายในอาณาจั ก รยอกยาการ ต า
ดูเหมือนวาศูนยกลางอํานาจที่เปนปจเจกบุคคลคือชนชั้นกษัตริยนั้นจะเริ่มมีความมั่นคงจนยาก
ที่จะมีอํานาจอื่นใดมาสั่นคลอนได ผลลัพธที่สําคัญคือสังคมชวาคอย ๆ เกิดชนชั้นซึ่งตางมีหนาที่
เปนของตน แต ตองขั บเคลื่อนสั งคมชวาให มีพลวัต ตอไปรวมกั น เปรี ยบได กับ ทุกชนชั้นเป น
ฟ น เฟ องที่ ไ ม ส ามารถแยกออกจากกั นได เรี ย กว า เป นการบ ม เพาะลั กษณะการเมื อ งเชิ ง
วัฒนธรรมใหกลายเปนอัตลักษณทางสังคมของอาณาจักรยอกยาการตา ซึ่งประเด็นเหลานี้จะ
ปรากฏเปนการอภิปรายภายในงานวิจัยชิ้นนี้ตอไปอีกดวย
การพิจารณาบริบททางประวัติศาสตรของอาณาจักรยอกยาการตาไมเพียงแตชวยทํา
ความเขาใจความสัมพันธระหวางเจาอาณานิคมกับเจาผูปกครองและชาวพื้นเมืองเพียงเทานั้น
แตยังบงชี้ใหเห็นจุดกําเนิดของการสรางศูนยกลางอํานาจตามแบบฉบับรัฐนาฏกรรมเพื่อเปน
แนวทางในการรักษาอํานาจของสุลตานหรือชนชั้นผูปกครองอื่น ๆ รวมดวย นอกจากนี้ยังเห็น
วาการเคลื่อนไหวของชาวพื้ นเมื องเป นรากฐานของขบวนการชาตินิย มที่ จะเกิ ด ขึ้นในสัง คม
อินโดนีเ ซียในยุ คตอมาจนถึงปจจุบัน ในสวนของยอกยาการต าเองมี การเคลื่ อนไหวหลายต อ
หลายครั้ง และที่สําคัญคือมักเปนการเคลื่อนไหวที่ใชวัฒนธรรมและจารีตประเพณีชวาดั้งเดิม
เปนเครื่องมือสําคัญ กรณีนี้อาจเห็นไดจากการเคลื่อนไหวของขบวนการวัฒนธรรมเพื่อเรียกรอง
สถานะพิเศษจังหวัดยอกยาการตาและบทบาทของสุลตาน ซึ่งเกิดขึ้นใน ค.ศ.2010 อันเปนผล
จากการเปลี่ยนแปลงระบบการขึ้นสูอํานาจของสุลตานจากการแตงตั้งมาเปนการเลือกตั้ง ตาม
วิถีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในสมัยอํานาจของประธานาธิบดีสุสิโล บัมบัง ยุธ
โดโยโน (Susilo Bambang Yuthdhoyono)21 ซึ่ ง การเคลื่อนไหวดั ง กล าวได ห ยิ บ ยกเอา
พิธีกรรมราชสํานักมาเปนสื่อเรียกรองการคงไวซึ่งจารีตชวาแบบดั้งเดิม ไมวาจะเปนการแสดง
หุนเงาชวา (Wayang) การแสดงพิธีกรรมตามแบบชวา เชน พิ ธีกรรมลางพระราชรถชํ าระ
เสนีย ดกอนออกศึก ซึ่ง ชี้ให เห็นว าคนชวามีความผู กพันกับพิ ธีกรรมเก าแก เหล านี้เ ปนอยางดี
21

ทรรศนะ นวลสมศรี, “Yogya Tetap Istimewa”ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อคงสถานะพิเศษเมืองยอกยาการตาและ
สุล ต า น ในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย, วิ ท ยานิ พ นธ ปริ ญ ญามหาบั ณ ฑิต สาขาวิ ช ามานุ ษ ยวิ ทยา คณะสั ง คมวิท ยาและ
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556, หนา 53.
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และไมตองการใหมีสิ่งอื่นใดเขามาแทนที่เนื่องจากเชื่อวาเปนการทาทายอํานาจของสุลตาน ซึ่ง
ถือวาเปนตัวแทนของพระเจาที่ลงมาปกปองเขตขัณฑสีมาของชาวชวานั่นเอง
สิ่งที่ไดกลาวมาทั้งหมดจะสอดคลองกับประเด็นตอไปที่จะกลาวถึง เปนการอธิบาย
ลักษณะรูปแบบการปกครองของยอกยาการตา ที่เห็นวาสอดคลองกับแนวคิดเรื่องรัฐนาฏกรรม
ของคลิฟฟอรด เกียรซ โดยในที่นี้จะใชตัวแบบสามอยางมาเปนเครื่องมือในการอธิบาย คือการ
แสดงหุนเงาตามจารีตแบบชวา วิเคราะหตามบทบาทของตัวหนังและเนื้อเรื่องที่ใชในการแสดง
และวิเคราะหประเพณีและพระราชพิธีภายในราชสํานักที่สงผลกระทบตอชาวชวาในทุกมิติ รวม
ไปถึงการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวของกับการใชภาษาที่สัมพันธกับการสรางอํานาจรวมดวย
แนวคิดเกียวกับอํานาจในสังคมชวาตามรู ปแบบ ‘รัฐ นาฏกรรม’
การศึกษาแนวคิดวาดวยการสั่ง สมอํานาจเพื่ อวางรากฐานการปกครองของสุลตาน
แหงยอกยาการตา จําเปนตองทําความเขาใจรูปแบบการปกครองที่เรียกวา ‘รัฐนาฏกรรม’ อัน
เปนแนวคิดของ คลิฟฟอรด เกียรซ (Clifford Geertz) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันผูบุกเบิก
และให นิย ามจากการไปลงพื้นที่เ พื่อวิเ คราะหศึกษาสัง คมบาหลี และไดนํามาใชเ ปนตนแบบ
การศึกษาสังคมชวาในงานวิจัยชิ้นนี้
คําวา ‘รัฐนาฏกรรม’ สามารถเขาใจไดอยางงายที่สุดคือการเปรียบรัฐเปนโรงละคร
ซึ่งมีหนาที่ทําการแสดงความยิ่งใหญ ความรุงเรือง บารมีอันเปยมลนของพระราชา ความมีพลัง
อํานาจในการอุปถัมภค้ําจุน รวมทั้งการจําลองอํานาจในจักรวาลออกมาเปนรูปธรรมบนพื้นโลก
ในขนาดที่ยอสวนลงมา22 ซึ่งทําใหพระราชาเปนผูที่ถือเกียรติยศสูงสุด สามารถสรางพลังบารมี
ให ไ พร ฟ าประชาชนภายใต ก ารปกครองรู สึ กปลอดภั ย และมี เ สถี ย รภาพในการดํ ารงชี วิ ต
ทามกลางภั ยอันตรายที่ แวดลอมเข ามาในแตล ะยุคแตละสมัย ในกรณี ของยอกยาการตา ภั ย
อันตรายที่ไดกลาวไปขางตนหมายถึงภัยคุกคามจากลัทธิการลาอาณานิคม
เกียรซชี้ใหเห็นลักษณะของสังคมบาหลีซึ่งมีความสอดคลองกันเปนอยางมากกับสังคม
ชวา นั่ นคื อการเกิ ด ขึ้นของชนชั้ นในสั งคม อั นเป นผลผลิ ต ที่สํ าคัญ ของการปกครองรู ปแบบ
22

นิธิ เอียวศรีวงศ, “รัฐนาฏกรรม,” มติชนสุดสัปดาห, (ฉบับวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2555).
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รัฐนาฏกรรม พิธีกรรมเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการขับเคี่ยวระบบชนชั้นใหมีความเขมขนใน
สังคมที่มีการปกครองรูปแบบดังกลาว กรณีของยอกยาการตาในคริสตศตวรรษที่ 19 อาจกลาว
ไดวา สถาบันทางสั งคมที่สงเสริมพระเดชพระคุณ ของสุลตานนั้นแทบจะไมปรากฏอยางเป น
รูปธรรม กลาวคือ สุลตานขาดระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัยหรือกองทัพทางการทหารและอาวุธ
ยุทโธปกรณที่แข็งแกรง ไมมีระบบมาเร็วหรือการสงสาสนเพื่อเตือนภัยอยางที่จีนหรือเปอรเซียมี
แมกระทั่งสถาบันการศึกษาของมวลชนเพื่อสรางกองทัพสนับสนุนองคสุลตานโดยตรงก็ยังไม
เกิ ด ขึ้ นในสมัย นั้ น อาจกลาวอย างง ายที่ สุ ด คื อสุ ล ต านไม มี เ ครื่ องมื อของรั ฐ ที่ สามารถสั่ ง สม
อํานาจและบารมีไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากไปกวาพิธีกรรม23 และอยางที่ไดกลาว
ไปแลวว า ธรรมชาติ ของสั งคมชวานั้ น ชาวพื้ นเมืองมี รากเหง าผูกพั นกับ ความเชื่อที่ เ กิด จาก
ศาสนาปฐมบรรพมากอน ยิ่งเปนชองทางใหการใชอํานาจผานพิธีกรรมของสุลตานมีความงาย
และปราศจากขอกังขาใด ๆ นั่นเอง
ข อ บ ง ชี้ สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ของความเป น รั ฐ นาฏกรรม นั่ น คื อ การสร า งพื้ น ที่ เ ชิ ง
สัญลักษณเพื่อแสดงอํานาจ ตามแนวคิดของเกียรซ พระราชวัง (The Palace) เปนสถานที่อัน
เต็ ม ไปด วยความหมายที่ ม ากกว าการเป น ที่ พั กอาศั ย ของพระราชา แต พ ระราชวั ง ยั ง อาจ
หมายความถึ งโรงละครซึ่ งใชเป นที่พรรณนาถึ งรูปแบบของอํานาจการจั ดการพื้นที่อย างเป น
ระบบภายในพระราชวังใหมีมากกวาทองพระโรงคือการสรางรูปแบบจําลองของจักรวาล และ
หากพิจารณาอยางลึกซึ่งจะพบวา ภายในเขตรั้วพระราชวัง ดานหนาสุดมักเปนพื้นที่ของตลาด
ซึ่งแน นอนวาเป นพื้นที่ของชนชั้ นพอค าและชาวนาหรืออะบางั น (Abangan) สวนกลางของ
พระราชวังเปนทองพระโรงและสถานที่ป ระทั บของพระราชา และสวนในสุด มักเปนสถานที่
ประกอบพิธีกรรมหรือศาสนสถานอันเปนที่พํานักปฏิบัติกิจทางศาสนาของพวกซานตรีนั่นเอง
สิ่งหนึ่งที่สะทอนโครงสรางจักรวาลที่ถูกตองเสมอนั่นคือ ตําแหนงของพระราชาหรือสุลตานมัก
ตั้งอยู ณ ศูนยกลางซึ่งถูกลอมรอบไปดวยชนชั้นอืน่ ๆ เปนการตอกย้ําวา ศูนยกลางอํานาจที่อยู
ตรงกลางมักจะกระจายพระเดชพระคุณไปทั่วทุกบริเวณอยางเทาเทียมกัน รัศมีของอํานาจมี
ความเขม ขนมากที่สุ ดจะเกิดขึ้ น ตั้งอยู และสูญสิ้นไปที่จุดศูนยกลางนี้เ สมอ 24 ซึ่งในกรณีของ
23

Geertz, Clifford, Negara: The Theatre State in Nineteenth Century Bali, (New Jersey: Princeton
University Press, Princeton, 1980), p.47.
24
Ibid., p.109.
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สังคมชวา นั่นหมายถึงอํานาจสูงสุดอยูที่สุลตาน ไมมีชนชั้นอื่นใดที่สามารถครอบครองอํานาจนี้
ไดอยางชอบธรรม นอกเหนือจากแนวคิดเกี่ยวกับความเปนรัฐนาฏกรรมที่เกียรซไดเสนอตามที่
กลาวไปขางตนผลพวงจากรูปแบบการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะดังกลาว ไดสงผลใหอํานาจ
ภายในสั ง คมชวาแตกต างจากพื้ นที่ อื่นด วยเช นกั น งานเขี ย นของ เบเนดิ ค ต แอนเดอร สั น
(Benedict Anderson) ซึ่ ง ได กลั่นกรองจากการศึ กษาวรรณกรรมคลาสสิ กและพฤติกรรม
ทางการเมื องของสังคมชวา เปนงานชิ้ นสําคั ญที่ชี้ช วนให เห็นกุ ญแจสํ าคัญอยางหนึ่งตามการ
ตีความแบบดั้งเดิมของแนวทางสังคมศาสตร วาดวยแนวคิดความเปนชวาซึ่งมีความแตกตางกัน
อยางสิ้นเชิงกับ แนวความคิดของอํานาจซึ่งวิวัฒนขึ้ นในโลกตะวันตกตั้ง แตยุค กลาง หรื ออาจ
กลาววาเปนความแตกตางระหวางแนวคิดเกี่ยวกับอํานาจแบบโลกตะวันออก (Eastern Power
Concept) กับอํานาจแบบโลกตะวันตก (Western Power Concept) ซึ่งสามารถสรุปได
ดังตอไปนี25้
ก. อํานาจมีลักษณะเปนรูปธรรมสูง (Power is Concrete) โดยเชื่อวาดํารงอยูจริง
เปนพลังลึกลับที่ขับเคลื่อนจักรวาล ปรากฏอยูในทุกที่ทุกทิศทาง และมีจุดสูงสุดในการกําหนด
ชีวิต โดยในที่นี้หมายถึงอํานาจที่สถิตอยูภ ายในตัวขององคสุล ตาน ไมวาพระองค จะไปอยูใ น
พื้นที่ใด ประชาชนก็จะสามารถรับรูถึงพลังงานของอํานาจที่ยิ่งใหญไดโดยไมมีขอโตแยง
ข. อํานาจมีลักษณะหนึ่งเดียว (Power is Homogenous) คือ เชื่อวาพลังอํานาจทุก
อยางมีรูปแบบเหมือนกันและมีแหลงกําเนิดจากที่เดียวกัน แหลงกําเนิดของอํานาจแบบชวามา
จากเทพเจาเทานั้น และอํานาจดังกลาว ถูกสงผานมายังองคสุลตานใหเปนผูเลือกใชเพียงหนึ่ง
เดียว
ค. ปริมาตรของอํานาจในจักรวาลจะคงที่เสมอ (The quantum of power in the
universe is constant) สั ง คมชวาเชื่ อว าปริ ม าตรของอํ านาจในจั กรวาลจะมี อยูค งที่ ไ ม
เปลี่ยนแปลง แตอาจจะกระจายออกไปไมเท ากัน หมายถึงอํ านาจของสุลตานจะคงอยูสูงสุ ด
เสมอ ไมมีปจจัยใดที่สามารถลดทอนอํานาจของสุลตาน ใหลดเหลือนอยลงได

25

Anderson, Benedict, Language and Power: exploring political cultures in Indonesia, (New York:
Cornell Paperbacks, 1990), p.145 – 146.
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ง. อํานาจไมเกี่ยวกับปญ หาเรื่องความชอบธรรม (Power does not raise the
question of legitimacy) สังคมชวาเชื่อวาอํานาจกฎเกณฑแหงความชอบธรรม แตอํานาจ
สามารถเปนและอยูไดดวยตัวของมันเอง โดยไมตองอางอิงสิ่งอื่น กลาวคือ ไมวาสุลตานจะใช
อํานาจอยางเหมาะสมหรือไมก็ตาม ในสังคมชวาจะไมนําเรื่องถูกผิดมาใชตัดสินการใชอํานาจ
แมผลที่ตามมาจากการใชอํานาจะเปนไปในดานลบก็ตาม
แนวทางการระบุความคิดเกี่ยวกับอํานาจของเกียรซและแอนเดอรสันมีความเชื่อมโยง
ซึ่งกันและกัน นั่นคือการอธิบายรูปแบบรัฐโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตวามีการ
บริหารจัดการจากเบื้องบนที่มีลักษณะเปนปจเจกบุคคล โดยการใชวัฒนธรรมและศาสนาเปน
วัตถุเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางราชสํานักกับราษฎรใหมีความเหนียวแนนกลมกลืน ซึ่งอาจ
เรีย กได วาเปนการครอบงํ าที่แ ยบยล การใช พิธีกรรมเล นกับ ความเชื่อดั้ งเดิ มของบุ คคลหรื อ
สังคมจําเปนตองสร างแนวคิ ดหรือวาทกรรมบางประการขึ้นมารองรับ เพื่อลบล างทํ าลายข อ
กังขาจากการใชอํานาจที่บอยครั้งมักสงผลใหเกิดความไมชอบธรรมขึ้นในสังคม ตามที่ไดกลาว
ไปแลววา สังคมชวากลายเปนระบบชนชั้นลวนแลวแตเกิดขึ้นจากการวางรากฐานทางการเมือง
ของพวกเจ า ผู ป กครองทั้ ง สิ้ น แต สิ่ ง เหล า นั้ นถู กรั บ รู จากบุ ค คลอื่ นว าเป นความชอบธรรม
เนื่องจากมีการนําเอาวาทกรรมเรื่องการกลั บชาติมาเกิดใหมขึ้นมาหักลบกลบหนี้ผลลัพธจาก
การใชอํานาจของสุลตานนั่นเอง
การนํารูปแบบอํานาจจากงานเขียนของแอนเดอรสันมาเปนตนแบบในการศึกษาทํา
ใหสามารถทําความเขาใจลักษณะรัฐนาฏกรรมในยอกยาการตาไดเปนอยางดี ซึ่งในงานวิจัยชิ้น
นี้ ไดหยิบยกวัฒนธรรมสําคัญสามประการมาเปนตัวชวยในการวิเคราะหรูปแบบการเมืองการ
ปกครองดั ง กลาว ประกอบดวย การแสดงเชิ ด หุ นเงา (Wayang) และพิ ธีกรรมราชสํ านั ก
(Rituals Court) โดยการอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบอยางชัดเจนดังตอไปนี้
การแสดงเชิ ดหุ่นเงา (Javanese Shadow Plays)
การแสดงเชิด หุนเงา (Javanese Shadow Plays) หรือภาษาอินโดนีเซียเรียกว า
วายัง (Wayang) เปนศิลปะการแสดงของทองถิ่นชวามาแตโบราณ มีถิ่นกําเนิดบนเกาะชวา
เนื่องมาจากประเพณีของคนทองถิ่นซึ่งนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูชาบรรพบุรุษนั่นเอง หลักฐาน
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บงชี้ขอเท็จจริงตนกําเนิดของการแสดงเชิดหุนเงานี้ คือ ภาษาและคําศัพทเฉพาะทางเทคนิค
การแสดงเป นภาษาชวาโบราณ และลั กษณะประเพณี การชมละครวายั งที่ เ กาแก ยั งคงเห็ น
ปฏิบัติกันอยูทั่วไป กลาวคือ บริเวณที่นั่งของผูชมฝายชายอยูคนละดานของฝายหญิง ผูชมฝาย
ชายนิยมนั่งดานเดียวกับผูเชิดหนังเพราะเปนดานที่สามารถชมการแสดงได สนุกกวาดานที่เห็น
เงา26 ซึ่ง ลักษณะดั งกล าวยั งคงปรากฏใหเห็ นมาจนถึ งปจจุบัน โดยเฉพาะภายในพระราชวั ง
ยอกยาการตาตามเทศกาลประจําป
ลักษณะและวิถีชีวิตของตัวละครในการแสดงเชิดหุนเงามีความเปนเอกลักษณอยางยิ่ง
กล า วคื อ ตั ว ละครแต ล ะตั ว ในแต ล ะกลุ ม ล ว นประกอบด ว ยลั ก ษณะบุ ค ลิ ก ที่ มี อ ยู อ ย า ง
หลากหลายในแตละประเภทซึ่งถูกวิเคราะหในฐานะที่เปนมนุษยรูปแบบตาง ๆ ที่ยึดถือคานิยม
ที่ขัดแยงกัน เชน ยุทธิษระหรือยูดิสติรอ (Judistiru) เปนพี่ชายคนโตของพี่นองตระกูลปาณฑพ
ทั้งหา เปนกษัตริยผูทรงคุณธรรมโดยแทจริง โลหิตในเสนเลือดของเขาเปนสีขาว และไมเคยขึ้น
เสี ยงด วยความโกรธ ไม เ คยต อสู ขั ดขื นหรื อไม เคยปฏิ เสธคําร องขอจากผู ใดก็ ตาม ปกครอง
อาณาจักรดวยความยุติธรรม ลักษณะของศีรษะที่ไมมี เครื่องประดั บงดงามสูงศั กดิ์ใด ๆ เลย
รวมทั้งรูปลักษณที่งดงามอยางขุนนางชนชั้นสูงที่เปนสิ่งที่คนทัว่ ไปจะจดจําถึงรูปรางอันเปนอุดม
คติของ “ราชาปราชญ” หรือ “ราชานักพรต” (Pandita Ratu) ผูไรซึ่งกิเลสตัณหา27
พระกฤษณะ หรือกฤษณอ (Kresna) ซึ่งเปนภาคหนึ่งของเทพเจา คือรางอวตารของ
พระวิษณุ ผูท รงพลานุภาพ แตพ ระกฤษณะก็ เปนทั้งนั กการเมือง นั กการทูต และเสนาธิ การ
ทางการรบที่สมบูรณรอบดาน แตในทางตรงกันขาม พระกฤษณะก็เปนนักโกหกหลอกลวงที่ไร
ความสํานึกเปนจอมวางแผนที่มีเลหเหลี่ยมกลโกงซึ่งไมรีรอที่จะฝาฝนกฎเมื่อรูสึกวาจําเปนและ
พรอมจะเพิกเฉยตอคานิยมที่ไมคอยสําคัญอะไรนักของชนชั้นตาง ๆ อีกทั้งยังเปนคนที่ชอบเยย
หยันในคุณธรรมความดี แตเนื่องจากจุดหมายสูงสุดของพระกฤษณะนั้นเปนไปตามเจตนารมณ
ของเทพเจาที่ตองการทําลายพวกเการพ และเนื่องจากพระกฤษณะเองมีจุดกําเนิดของเทพเจา
26

Burger, D.R,Structural Changes in Javanese Society: The Supra Village Sphere, (Ithaca. New York,
Cornell University Modern Indonesia Project, 1956), p.25
27
Benedict R.O’G Anderson, “เทวตํานานและขันติธรรมของชาวชวา” ใน เอกสารโครงการภูมิภ าคศึกษา (เอเชีย
ตะวันออกเฉียง-ใตศึกษา) ชุดที่ 1, แปลและเรียบเรียงโดย ชนิด า พรหมพยัคฆ เผือกสม, สํา นักวิ ชาศิล ปะศาสตร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, 2548, หนา 4.

19

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

20

ปจจัยเหลานี้คือเหตุผลทําใหการกระทําของพระกฤษณะกลายเปนความถูกตองเหมาะสมขึ้นมา
ได28
เทวี สุม พอดรอ (Dewi Sumbadra) หรือเทวี สุภัทรา มีคุณสมบัติความเปนทาน
ผูหญิงมากกวาตัวละครอื่น ๆ เพราะมีบุคลิกสงางาม นุมนวล รักนวลสงวนตัว ซื่อสัตยและเชื่อ
ฟง สามี เ ป นที่สุ ด นางจึ ง เป นภาพตั วแทนของแบบอย างในอุ ด มคติ ข องสตรี ชั้ นสู ง ชวา หรื อ
แมกระทั่ง เทวี ศรีกานดี (Dewi Srikandi) หรือ เทวีศิขันทิน ซึ่งเปนคนชางพูด มีเจตนาที่มั่นคง
มีจิตใจที่อบอุน ชอบการลา เปนนักธนูมือฉมังที่ตรงขามกับเทวี สุภัทราอยางสิ้นเชิง เธอชื่นชอบ
ที่จะเดิ นทางไปทั่วชวาไม วาจะเพราะตองการคนหาสามี ที่ห ายตัวไปในบางชั่วขณะหรือเพื่ อ
แสวงหาการผจญภั ย ของตั วนางเอง เทวี ศ รี กานดี เ ป นแบบอย างที่ นา ยกย องของผู ห ญิ ง ที่
กระฉับกระเฉง กระตือรือรน กลาโตแยง และมีความโอบออมอารี29
ตั ว ละครหุ นเงาทุ กตั ว ที่ ถู กสร างด ว ยหนั ง สั ต ว ถู ก กํ า หนดบทบาทให มี ลั ก ษณะที่
แตกตางกันโดยสิ้นเชิง โดยตัวละครทั้งหมดสามารถสะทอนภาพสังคมยอกยาการตาไดอยาง
ชัดเจน วามีระบบชนชั้น มีที่ต่ําที่สูงในการดําเนินความสัมพันธ มีตัวอยางของคุณงามความดี
ความถูกตองเหมาะสมในการประพฤติตนของคนในสังคมชวา อยางไรก็ตามตัวแทนของสุลตาน
มักหมายถึงตัวละครที่มศี ักดิ์สูงสุดในการแสดงแตละครั้ง ไมวาจะเปนองคเทพหรือที่เรียกกันวา
บะตารา กูรู (Batara Guru) และถูกกําหนดบทบาทใหอยูฝ ายธรรมะเสมอ นอกจากนี้ อาจ
พิจารณาไดจากเนื้อเรื่องประกอบการแสดง ไมเพียงแตการแสดงเชิดหุนเงาแตยังหมายรวมถึง
การแสดงรูปแบบอื่น ๆ เชน การเลนละครหนากากเรื่อง ดารมาวูหลัน (Damarwulan) กั บ
เมนัค จิงโก แหงบลัมบางัน (Menak Jinggo of Blambangan) ที่จะเลาถึงเรื่องราวที่ทรงพลัง
ของกษั ต ริ ย โดยผู แ สดงที่ ส วมหน ากากดาร ม าวู ห ลั นมี ลั กษณะสวยงามและมี เ กี ย รติ ส ว น
หน ากาก เมนั ค จิง โก แสดงให เห็ นถึ ง บทบาทและใบหน าของอสูร กายหรื อปศ าจนั่ นเอง30
เรื่องราวเหลานี้ตอกย้ําถึงความยิ่ง ใหญ และความดี งามของกษั ตริย มากขึ้นไปอี ก ซึ่ งลักษณะ
สําคัญของเนื้อหาในการแสดงละครที่ประกอบขึ้นภายในสังคมชวามักมีเนื้อหาที่เลาไปในทิศทาง
28

Keeler, Ward, Javanese Shadow Plays, Javanese Selves, (Princeton, 1987), p. 268.
Ibid., p.272.
30
Mohammad Noh, Masks &Wayang: The Collections of the Nasional Museum of Indonesia, (Jakarta:
National Museum of Indonesia, Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia, 2013), p.32.
29
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เดียวกันคือมุงเนนใหตัวละครที่มีบทบาทแทนกษัตริยเปนผูถืออํานาจสูงสุด ทําหนาที่ปกครอง
หมูบานและปราบปรามอสูรหรือศัตรูและสามารถเอาชนะหมูมารไดในที่สุด เปนการชี้ใหเห็น
ระเบีย บของจักรวาล ขนาดย อในสั งคมชวาอย างชั ด เจน สะท อนถึ งแนวคิ ด เรื่ องอํ านาจที่ มี
ลักษณะเฉพาะไดอยางชัดเจนมากที่สุด
ตัวชี้วัดความสําเร็จในการใชวายังสะทอนอํานาจของสุลตานนอกจากจะสามารถสราง
ความเชื่อตอราษฎรใหศรัทธาตอตัวพระองคเพียงผูเดียวไดแลวนั้น ยังสามารถรักษาบานเมือง
ใหมีเสถียรภาพปราศจากการคุกคามจากเจาอาณานิคมดัตชไดอีกดวย การแสดงวายังมักถูกใช
เปนเครื่องมือแสดงความยิ่งใหญของสุลตานในขณะที่มีการติดตอเจรจากับขาหลวงชาวดัตช ไม
วาจะเปนการแสดงวายั งเรื่ อง เปอรั ง เกอมบั ง (Perang Kembang) ซึ่ งแปลว า สงคราม
ทามกลางมวลไมดอก (Flower Battle Scene) มีเนื้อหาเสียดสีการเขามาปกครองบานเมือง
ของกษัตริย เมืองอื่นโดยใชความร าวฉานของชาวพื้นเมืองเปนบันไดขึ้นสูอํานาจ แตทายที่สุ ด
แลวกลับตองแพภัยตัวเองเนื่องจากมีวีรบุรุษที่ใชอุบายหลอกลอใหพวกขาศึกตายใจ เปนการ
ตลบตะแลงอยางซับซอนแตไดรับชัยชนะอยางงดงาม จึงเรียกวาสงครามทามกลางมวลไมดอก
เพราะเปนการตอสู ที่ไมเสียเลือดเสีย เนื้อ31 โดยชาวชวาเชื่อวาผูแตงเรื่องเปอรัง เกอมบัง คื อ
อนุชนชาวมัชฌปาหิตที่มียังคงอาศัยอยูในหมูเกาะชวาและมีประสบการณเกี่ยวกับการแยงชิง
ราชบัลลังกในอดีต ประกอบกับดัตชซึ่งเคยใชอุบายยั่วยุใหชาวพื้นเมืองแตกความสามัคคีและ
เขาไปยึดพื้นที่ตามเมืองทาตาง ๆ ไดกลายเปนตัวแทนของตัวละครที่พายแพ ในการแสดงวายัง
เรื่องดังกลาวอีกดวย ทั้งนี้ ในงานประเพณีประจําปของทองถิ่นชวา เชน งานสมโภชพระราชวัง
ยอกยาการตา งานเลี้ยงบูชาเทพเจาตามฤดูกาล ตลอดจนงานเทศกาลอื่น ๆ ที่จัดขึ้นภายในเขต
พระราชวังยอกยาการตา สามารถดึงดูดผูคนเขามาชมการแสดงวายังไดเปนจํานวนมากจากทั่ว
ทุกพื้นที่เหนือหมูเกาะชวา และพบวาการแสดงวายังที่มีเนื้อหาเสียดสีเจาอาณานิคมยังเปนที่
นิยมมากที่สุด เนื่องจากภายในราชสํานักยอกยาการตาเปนพื้นที่ซึ่งสามารถเคลื่อนไหวสื่อทุก
ชนิดไดอย างอิ สระโดยปราศจากการควบคุม และจากการจั ดงานภายในพระราชวั งมากกว า
2 ครั้งตอปทําใหชาวพื้นเมืองแหแหนเขามาชมการแสดงวายังเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ปรากฏการณ
31

Brandon, James, On Thrones of Gold Three Javanese Shadows Plays, (Honolulu: Hawaii, University
of Hawaii, 1993), p.25.
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ดังกลาวทํ าใหข าหลวงชาวดัต ชได นําขึ้นรายงานตอสภาที่ ปรึ กษาแห งป ตตาเวีย เพื่ อรายงาน
สถานการณและทบทวนการวางนโยบายความสัมพันธตอสุลตานแหงเมืองยอกยาการตา โดย
การสรางขอจํากัดในการใชอํานาจของสุลตานใหเพิ่มมากขึ้นเพื่อไมใหสุลตานสรางฐานอํานาจ
จากชาวพื้นเมืองไดอยางอิสระ เพราะเกรงวากําลังสนับสนุนที่สําคัญเหลานี้จะเปนภัยคุกคาม
ความมั่นคงในการแสวงหาผลประโยชนจากหมูเกาะอิ นโดนีเซีย ในภายภาคหนา 32 แตในทาง
กลับกัน การปรับเปลี่ยนความสัมพันธระหวางดัตชกับสุลตานใหมีความรัดกุมมากขึ้น ยิ่งทําให
ชาวพื้นเมืองรู สึกต อต านและหวาดกลั วภัย จากดั ต ชม ากยิ่ ง ขึ้ น เนื่องจากเชื่อว าดัต ช ทาทาย
อํานาจของสุลตานซึ่งชาวพื้นเมืองเชื่อวาเปนบุตรของเทพเจากลับชาติมาเกิดใหม และเปนผูมี
อํานาจสูงสุดซึ่งพวกตนยอมรับอยาง บริสุทธิ์ หากอํานาจของสุลตานตกใจอยูในการควบคุมของ
ชาวดั ต ช ซึ่ ง เป น ชาวต างชาติ ชาวพื้ น เมื องมองว าอํ านาจดั ง กล า วเป น อํ า นาจที่ เ ป อนบาป
ความรูสึกเกลียดชังและหวาดกลัวดังกลาวจึงถูกกลั่นกรองเปนแรงสนับสนุนสุลตานมากยิ่งขึ้น
เปนเทาทวีคูณ
หากมองโดยผิ วเผิน การแสดงวายังเปนการละเล นอยางหนึ่ งที่ถู กจั ดแสดงขึ้นเพื่ อ
ความบันเทิงในทองถิ่นเทานั้น แตหากมองตามรูปแบบรัฐนาฏกรรม ภายใตการแสดงโดยใชแสง
และเงาเล นกั บตั วละครที่ มีบุ ค ลิกลั กษณะแตกต างกันนั้ น กลับ สร างสั ญ ลักษณ ที่ สะท อนมิ ติ
การเมืองของสังคมชวาไดอยางมหาศาล อีกทั้งการแสดงวายังไดกลายเปนสัญลักษณของชาติ
อินโดนีเซียไมนอยไปกวาผาบาติกหรือวัฒนธรรมทองถิ่นอื่น ๆ
พิธีกรรมราชสํานัก (Rituals Court)
นอกเหนือจากการใชการแสดงเชิ ดหุนเงาหรือวายัง เปนสัญลั กษณแ ทนอํ านาจของ
สุลตานแลวนั้น อยางที่ไดกลาวไปขางตนวา เมืองยอกยาการตามีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน
โดยนับตั้งแตสุลตานฮาเม็งกูบูวอนอที่ 1 (Hamengkubuwono I) ไดสรางพระราชวังยอกยา
การตาขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางการปกครองและแหลงธํารงรักษาประเพณี วัฒนธรรมแบบชวามา
จนถึงปจจุบัน รวมไปถึงการสรางเสาหลักเมืองทูกู (Tugu) เพื่อเปนสัญลักษณของเมือง ทําให
สถานที่ดังกลาวมักมีการจัดงานพระราชพิธีตาง ๆ และภายในงานนั้น ๆ มักมีการแสดงพิธีกรรม
32
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ราชสํานักเพื่อเปนเกียรติแกสุลตาน ตามรูปแบบรัฐนาฏกรรมซึ่งเปนหัวใจสําคัญของงานวิจัยชิ้น
นี้ จึงตองนําเสนอพิธีกรรมราชสํานักที่มีรูปแบบขัน้ ตอนเพื่อเชิดชูและแสดงออกถึงความศรัทธา
ตอสุลตานเพียงพระองคเดียวเทานั้น โดยพิธีกรรมราชสํานักที่ตองการแสดงใหเห็นมีดังตอไปนี้
พิธีก รรมการชํ าระลางยานพาหนะของราชสํานัก (Upacara Membersihkan
Kerata Kraton) กลาวไดวา การจัดพิธีกรรมทําความสะอาดยานพาหนะที่สุลตานใชสอยตาม
โอกาสสํ าคัญ ตั้งแตยุค กอตั้ งราชสํานักมาจนถึงป จจุบั น จนยานพาหนะเหล านั้นไดกลายเป น
มรดกทางวัฒนธรรมอยางหนึ่งของชาวชวา โดยราชรถดังกลาวมีลักษณะคลายรถมาหรือรถลาก
ที่มีการตกแตงอยางสวยงามและปจจุบนั ไดเก็บรักษาไวภายในพิพิธภัณฑของราชสํานักมากกวา
10 คัน โดยพิธีกรรมการชําระลางยานพาหนะดังกลาวสามารถนําชาวพื้นเมืองจากทั้งเขตชนบท
และเขตเมื องมารวมตั วกั นร วมหลายพั นคนมี การเป ดพิ ธีโดยเครื อญาติข องสุล ต านหรื อบาง
โอกาส เชน ครบรอบปของพระราชวัง ประธานในพิธีอาจเปนองคสุลตานเอง ทั้งนี้ยานพาหนะ
ที่มักถูกนําออกมาชําระลางคือราชรถที่ใชบรรทุกหีบบรรจุศพของสุลตานองคกอน ๆ ในขณะที่
เคลื่ อ นขบวนไปประกอบพิ ธี ก รรมส ง ดวงวิ ญ ญาณคื น สู เ ทพเจ า รวมไปถึ ง รถม า ที่ ใ ช เ ป น
ยานพาหนะในพิธีสถาปนาขึ้นสูอํานาจของสุลตานผูสืบทอดอีกดวย33
โดยปกติพิธีชําระลางยานพาหนะของสุลตานจะกระทํากันเปนเวลาหนึ่งทิวาหนึ่งราตรี
นั่นคือ ในคืนแรกจะเปนการสวดมนตบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวยอาหารและเครื่องเซนสีดํา 8
ชนิด ประกอบดวย ไกดํา เหลาดํา กาแฟดํา ขาวหุงสุกสีดํา ขาวเหนียวดําหุงสุก ถั่วดําดิบ ไขดํา
และลู กพรุ นสี ดํา แสดงใหเ ห็ นอิ ทธิ พ ลของการไหว พระราหูต ามคติพ ราหมณ -ฮิ นดูที่ ยั ง คง
หลงเหลืออยูในสังคมชวา แมศาสนาอิสลามจะเขามามีอิทธิพลเปนอยางมากก็ตาม เมื่อเสร็จสิ้น
พิธีบวงสรวงแลวจะมีนักศาสนาทํ าหนาที่นําทางพิธีกรรมนั่ง ประจําราชรถทั้ งสองคันเพื่อเป น
สื่อกลางระหวางผูบวงสรวงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันวาเปนผูปกปกรักษายานพาหนะเหลานี้ไวผู
บวงสรวงจะนํากลีบดอกไมโรยรอบราชรถพรอมขอพรตอผูสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทีละคนกอน
จบพิธีในราตรีแรกและเมื่อถึงรุงสางจะมีการสวดมนตบวงสรวงอีกครั้งหนึ่งกอนเคลื่อนราชรถทั้ง
สองคั นออกมาภายนอกท องพระโรง เพื่อให ประชาชนไดร วมกั นใชผ าขาวและน้ําเช็ดล างทํ า
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National Museum of Indonesia, Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia, 2013), p.32.
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มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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ความสะอาดยานพาหนะเหล านั้ นอย างประณี ต จนเสร็ จสิ้ น ชาวบ านส วนมากนํ าภาชนะที่
ตระเตรียมไวมารองน้ําที่เหลือจากการลางราชรถเพื่อนําไปทําเปนน้ํามนตหรือน้ําอาบเพื่อความ
เปนสิริมงคล เนื่องจากมีความเชื่อวาเปนน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่สุลตานผูลวงลับไดประทานใหและผาน
การสวดอยางเขม ขลัง และเมื่อทําการชําระล างยานพาหนะเรีย บรอยจึง เปนอันเสร็จพิธีและ
ชาวบานจะลอมวงกันรับประทานอาหารรวมกันกอนจะแยกยายกลับไปพื้นที่ของตนนั่นเอง34
พิธีแหอาหารทรงกรวยเนื่องในวันเกิดของศาสดา (Upacara Grebeg Maulud)
เปนพิธีกรรมที่จัดขึ้นในพิธีเฉลิมฉลองวันเกิดของศาสดา นบี มูฮัมหมัด ประชาชนสวนใหญเขา
มารออยูบริเวณพระราชวังตั้งแตรุงสาง เพื่อรอชมขบวนพาเหรดของกองทหารเกียรติยศนับสิบ
กองในเครื่องแตงกายและอาวุธครบชุดตามสั งกัด พรอมกับขบวนแหของสุลตานที่ติดตามมา
เพื่อมุงหนาไปยังมัสยิดประจําราชสํานักที่อยูภายในเขตพระราชวังยอกยาการตาเพื่อประกอบ
กิจกรรมทางศาสนา และขบวนสุด ทายคือขบวนแห อาหารที่ ทําใสภ าชนะทรงกรวยที่ มีการ
ประดับตกแตงอยางสวยงาม เชน ขาวศักดิ์สิทธิ์หุงขามคืนเรียกวา นาซิ กุนิง (Nasi Kuning)
เมื่อถึงมัสยิดจะมีการสวดมนตขอพรตอพระศาสดาใหปกปกรักษาบานเมืองใหเกิดสันติสุขโดย
สุลตานจะเปนตัวแทนทําพิธีถวายอาหารดังกลาว และเมื่อเสร็จพิธีแลว ประชาชนที่มารวมงาน
จะแย งชิ งอาหารทรงกรวยที่ เชื่ อว าเป นของมงคลที่ ปรุ งโดยราชสํานักและผ านพิ ธีกรรมทาง
ศาสนามาแลว จากนั้นตอนเที่ยงวันจะมีการสวดขอพรศาสดาอีกครั้งหนึ่งกอนจบพิธ35ี
พิธีการขึ้นครองอํานาจของสุลตานผูสืบทอด (Upacara Memerintah Sultan)
การประกอบพิธีการขึ้นสูอํานาจของสุลตาน สําหรั บชาวพื้นเมืองชวาถือวามีความสํ าคัญเป น
อยางมาก เนื่องจากเปนพิธีที่ไมไดจัดขึ้นบอยครั้งและมีนัยของการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญของ
สังคม พิธีกรรมครั้งล าสุดถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 1989 นั่ นคือการขึ้นครองอํานาจของ
สุลต านฮาเม็ งกู บูวอนอที่ 10 (Hamengkubuwono X) โดยพิ ธีการถูกจัด ขึ้นอย างยิ่ง ใหญ
บริ เวณทองพระโรงภายในวั ง สุล ตานซึ่ง สามารถมองเห็ นได จากสนามหลวงหน าพระราชวั ง
ในชวงเวลาดังกลาวมีชาวพื้นเมืองอยูรวมชมความงดงามของพิธีกรรมเปนจํานวนมาก และเปน
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ทรรศนะ นวลสศรี , Yogya Tetap Istimewa: ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อคงสถานะพิเศษเมืองยอกยาการตาและ
สุ ล ต า นในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย , วิ ท ยานิ พ นธ สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยามหาบั ณ ฑิ ต , สาขามานุ ษ ยวิ ท ยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556, หนา 64.
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พิธีที่สามารดึงดูดคนทุกชนชั้นทั้งชาวนา พอคา นักเรียน และสื่อมวลชนมารวมกันอยางพรอม
เพรียง พิธีกรรมเริ่มตนดวยการเดินขบวนสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากนั้นตัวแทนจาก
ราชสํานักสุลตานทั้งหมด 3 แหงบนเกาะชวา คือมกุฎราชกุมารจากราชสํานักสุราการตา, มังกูน
อรอที่ 9 และศรีปากูอาลามันที่ 8 รวมถึงบุคคลชนชั้นนํา นักการทูต และทหารผูใกลชิดสุลตาน
ฮาเม็งกูบูวอนอที่ 10 จะเขานั่งประจําที่รอบบริเวณปรัมพิธีที่เรียกวา “ซิตีฮิงกิล” (Sitihinggil)
หรือเรียกวาบัลลังกประทับของสุลตานผูสืบทอดอํานาจ36
ในระหวางการประกอบพิธี สุลตานฮาเม็งกูบูวอนอที่ 10 จะนั่งประทับบนซิตีฮิงกีล
แล วหันหน าไปทางภู เขาไฟเมอราป (Gunung Merapi) ที่ช าวชวาเชื่ อว าเป นยอดเขาอั น
ศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นเปนพิธีการมอบสัญลักษณประจําตําแหนงรูปดาวโดยผูอาวุโสของราชสํานัก
เพื่อเปนสัญลักษณแหงการสืบทอดอํานาจของมะตะรัมเปนการเสร็จสิ้นพิธีพรอมกับการเฉลิม
ฉลองของชาวพื้นเมืองผูเปนสักขีพยานของพิธีการอันสําคัญนี37้
จากพิ ธีก รรมที่ ไ ด นํ า เสนอมาข างต น ทํ าให เ ห็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ สํ าคั ญ ของราชสํ า นั ก
ประการหนึ่ง นั่นคือการเปนศูนยกลางความศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Centers) พิธีกรรมที่เนนเชิดชู
เกียรติภูมิของสุลตาน เปนแนวทางการสรางมโนภาพที่สําคัญตอชาวพื้นเมือง นั่นคือมโนภาพวา
ดวยราชสํานั กที่เ ปนจุ ดศูนยกลางของเมืองตั้ง อยูแ นวตรงเชื่อมไปยั งภูเ ขาไฟเมอราปทางทิ ศ
เหนือมีเสาหลักเมืองที่เชื่อมตอไปยังทะเลทางใตสุดของเมือง ซึ่งเชื่อกันวาเปนที่สถิตของเทพีรา
ตู กิดุล (Ratu Kidul) ซึ่งมีหนาที่ปกปกรักษาสรรพสัตวในทองทะเลและชายฝง 38 ซึ่งมโนภาพ
ดังกลาวทําใหราชสํานักสุลตานเปนทั้งแหลงสืบทอดขนบธรรมเนียมอันดีงามของชวา รวมถึง
ศูนยกลางความเรนลับเหนือธรรมชาติของสังคมชวาอีกดวย
ทั้งนี้ในปจจุบัน สุลตานฮาเม็งกูบูวอนอที่ 10 ยังเปนเจาผูปกครองที่ใหความสําคัญกับ
การฟ นฟู ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ตามแบบชวา โดยการวางนโยบายการทองเที่ ย วเชิ ง
ประวั ติศ าสตรเ พื่อการเรี ยนรู ขนบธรรมเนี ยมอันดี งามดั งกล าว และใชพื้ นที่ พระราชวั งเป น
36

Hughes-Freeland, Felicia, A Throne for the People: Observations on the Jumenengen of Sultan
Hamengkubuwono X, (Jakarta: Indonesia, 1991), p.148.
37
Ibid., p.152.
38
Ibid., p.158.
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พิ พิ ธภั ณ ฑ เ ก็ บ รวบรวมและแสดงสิ่ ง ของเครื่ อ งใช โ บราณ ภาพวาด และยิ่ ง ไปกว านั้ น ยั ง มี
ภาพวาดจําลองบอกเลาเกียรติภูมิของสุลตานฮาเม็งกูบูวอนอที่ 9 ซึ่งเคยเปนผูนําในการตอสูทํา
สงครามกั บ เจ า อาณานิ ค มดั ต ช เ พื่ อเรี ย กร องเอกราชในช วง ค.ศ.1949 อี กด ว ย และเป น
เหตุการณสําคัญที่เรียกแรงศรัทธาจากชาวพื้นเมืองจนสามารถรักษาอํานาจมาจนถึง ณ วันนี้
การแสดงเชิ ดหุนเงาและพิธีกรรมราชสํานักอาจเปนสวนหนึ่งของการอธิบายความ
เปนรัฐนาฏกรรมแบบชวาที่ยอกยาการตานํามาใชสรางบารมีตอตัวสุลตาน แตยังมีกรณีศึกษา
อีกหลายตัวอยางที่สนับสนุนแนวคิดดังกลาว คือ ภาษาที่มีความสัมพันธกับอํานาจ เนื่องจาก
ภาษาชวาเปนภาษาดั้งเดิมที่ใชกันมาตั้งแตอดีต ชาวพื้นเมืองเชื่อวาภาษาชวาเปนภาษาที่ความ
ศักดิ์สิท ธิ์เนื่องจากมีการใชใ นบทสวดทางศาสนาในการประกอบพิธีกรรม เชน กากาวินกับ ฮิ
กายัต (Kakawin dan Hikayat)39 หรือการสนทนาในเขตพระราชฐานซึ่งบริบทในการใชภาษา
ที่แตกตางกันจะทําใหระดับของภาษาแตกตางกันไปดวย กรณีดังกลาวอาจเทียบไดกับคําราชา
ศัพทในประเทศไทย ที่การสนทนาระหวางชนชั้นที่ตางกันจะตองรูจักที่ต่ําที่สูง และสิ่งหนึ่งที่บง
บอกไดอยางชัดเจนถึงการหวงแหนวัฒนธรรมชวาของคนพื้นเมืองนั่นคือหลังจากที่อินโดนีเซีย
ไดรับเอกราช มีการออกนโยบายใหภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) เปนภาษาประจํา
ชาติ จนเกิดกระแสสังคมจากชาวพื้นเมืองหัวอนุรักษซึ่งมีอยูเป นจํานวนมากในเกาะชวา ตาง
แสดงเจตจํานงในการคงไวซึ่งการใชภาษาชวาดั้งเดิมในชีวิตประจําวัน หากแตบริบททางสังคมที่
เปลี่ย นแปลงไปทําใหภ าษาอินโดนีเ ซียมี บทบาทมากขึ้นแตก็ไมไ ดทําใหภ าษาชวาสูญหายไป
อยางสิ้นเชิง ชาวพื้นเมืองยังคงรูสึกวาภาษาชวาผูกติ ดอยูกับศาสนาพุทธและพราหมณที่มีม า
ตั้ง แต อดี ต อาจเทีย บกั บ บทสวดในพิธีกรรมทางศาสนาในประเทศไทยที่ยั ง คงใช ภ าษาบาลี
ในขณะที่การสนทนาทั่วไปใชภาษาไทยมาตรฐานนั่นเอง
จากที่กลาวมาทั้งหมด เปนการเสนอใหเห็นถึงแนวคิดรูปแบบรัฐนาฏกรรมที่เกิดขึ้นใน
ยอกยาการตา การรายรําทางอํานาจผานพิธีกรรมของสุลตานไมไดเปนไปเพื่อความบันเทิง แต
เปนไปเพื่อรักษาบทบาทที่เชื่อวาเบื้องบนบัญชามาใหเปนไปเชนนั้น จึงเห็นไดวาลักษณะการ
39

กากาวิน เปนชื่อเรียกบทกวีชวาโบราณที่เชื่อวาไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย กากาวินหนึ่ง บทประกอบดวยโคลงสั้นสี่
วรรค มีเสียงครุ (หนัก) ลหุ (เบา) สลับกันไป และมักใชรองสวดออนวอนขอพรจากเทพเจาตามความเชื่อแบบพราหมณฮินดู สวนฮิกายัต เปนเรื่องเลาพื้นบานภาษาชวาโบราณ อาจเรียกไดวาเปนวรรณกรรมมุขปาฐะ มีเนื้อหาสอนใจการใช
ชีวิตและการครองเรือนของหญิงชายชาวชวา
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ปกครองดังกลาวแตกตางอยางสิ้นเชิงกับรัฐในโลกตะวันตก เกียรซพยายามอธิบายอัตลักษณที่
ไมไดเกิดขึ้นบอยครั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนการผูกโยงแนวคิดเรื่องอํานาจ
กับลําดับชั้นของจักรวาลไดอยางแยบยลตามขนบของการศึกษาสังคมแบบตะวันออกอันมีการ
นําความเชื่อเรื่องสิ่ งลี้ลั บและศาสนาดั้ง เดิม มาเกี่ ยวข องอย างแยกไม ออก อยางไรก็ ต ามจาก
การศึกษาพบวา หัวใจหลักของรัฐนาฏกรรมไมใชการแสดงเพียงอยางเดียวเทานั้นแตจําเปนตอง
อาศัยการรวมแสดงของคนในรัฐนั้น ๆ ดวย และยอกยาการตาประสบความสําเร็จอยางปฏิเสธ
ไมได ซึ่งหากพิจารณาอยางถี่ถวนจะเห็นวารอยเชื่อมตอระหวางราชสํานักกับชาวพื้นเมือง และ
ชาวพื้นเมืองกั บแนวคิดเรื่องศาสนา ตลอดจนความเชื่ อตาง ๆ เป นไปอยางพอเหมาะพอควร
การทําใหทุกชนชั้นมีความหมายขึ้นมาในสังคมเปนสิ่งที่ชาวพื้นเมืองโหยหาและไมตองการถูก
ลดความสําคัญการครอบงําอยางแนบเนียนเหลานี้ทําใหมองเห็นภาพการเมืองเชิงวัฒนธรรม
(Cultural Politics) อยางชัดเจนตอมา
การเมืองเชิ งวัฒนธรรมกับมรดกตกค้างของรัฐ นาฏกรรม
แมวาการอธิบายรูปแบบรัฐนาฏกรรมในแบบของเกียรซ จะถูกวิพากษวิจารณจากทั้ง
นักวิจัยในสาขามานุษยวิทยาและประวัติศาสตรในแงที่ไมเห็นดวยเนื่องจากเชื่อวาเปนการมอง
แบบดานเดียว นั่นคือการมองวาสุลตานแสดงออกเพียงแตดานที่เปนคุณเทานั้น และเปนการ
วิ เ คราะห เ ชิ ง สั ญ ลั ก ษณ ที่ ไ ม ส ามารถหาข อเท็ จจริ ง ได อย างเป นรู ป ธรรม แต อย า งไรก็ ต าม
การศึกษาของเกียรซก็ไมไดผิด ไปทั้งหมด แตตองการทฤษฎีอื่นมารองรับใหมีความนาเชื่อถื อ
มากยิ่งขึ้น ขอโตแยงของแพทริก โจรี (Patrick Jory) มองวาการมองบทบาทของกษัตริยไมควร
มองดานเดียว ตั้งแตการพิจารณาความหมายศัพทใหเห็นถึงที่มาตามวรรณะในคติพราหมณ คํา
วา “กษัตริย” แปลวา วรรณะนักรบ และเมื่อนําคติศาสนามาประกอบคําอธิบาย ทําใหเห็นวา
กษัตริยเปนทั้งนักรบหรือผูนําทางการเมือง (Political Leadership) และผูนําทางจิตวิญญาณ
(Charismatic Leadership) ไปพรอม ๆ กัน ดังนั้นกษัตริยจึงตองเลือกใชคุณสมบัติที่ตนมีทั้ง
สองดานใหถูกตองตามกาลเทศะ40
40

ปรีดี หงษตน, “เชือดไกใหลิงดู: รัฐไทยกับการทําลายศัตรูดวยนาฏกรรม,” วารสารประวัติศาสตร ธรรมศาสตร, ปที่ 1,
ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558), หนา 63.
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ในมุมมองของเกี ยรซ ซึ่งเสนอด านที่สุลตานสรางคุณประโยชนให กับยอกยาการต า
เพียงดานเดียว อาจเปนเพราะเกียรซวิเคราะหโดยเชื่อมโยงกับพื้นฐานของศาสนาพราหมณที่
มองวากษัตริยมีหนาที่ปราบศัตรูใหสิ้นไปจากเขตการปกครองของตนเอง ซึ่งทรรศนะของนัก
มานุษยวิทยาคนอื่น ๆ มองวาการปราบศัตรูนั้นไมใชการกระทําที่เปนคุณประโยชน เพราะเปน
หนาที่ของนักรบ ไมใชผูนําทางจิตวิญญาณ แตอยางไรก็ตามในคริสตศตวรรษที่ 19 ภัยคุกคาม
ที่ชาวพื้ นเมืองรูสึ กหวาดกลั วร วมกันมากที่สุ ดนั่นคือภัย จากเจ าอาณานิค ม ชาวพื้นเมื องจึง มี
ความเชื่ อที่ สํ าคั ญ อย างหนึ่ ง ว า “หากสุ ล ต านอยู กับ ประชาชน ยอกยาจะปลอดภั ย ” (The
Sultan is with the people, Yogya is saved)41 ซึ่งเปนขอพิสูจนที่ทําลายขอโตแยงของ
นักวิชาการคนอื่น ๆ ลงอยางราบคาบ เพราะการวางรากฐานทางการเมืองในรูปแบบนี้เปนการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณใหเห็นอํานาจและบทบาทของสุลตานทั้งในแงของผูปกครองบานเมือง
และวัฒนธรรมที่ยังคงบารมีและไดรับความเคารพจากชาวพื้นเมืองคอนขางสูง
คําอธิบายของเกียรซได รับการยอมรับมากขึ้นเมื่อมรดกของความเปนรัฐนาฏกรรม
ตกคางอยูในรูปแบบการเมืองเชิงวั ฒนธรรม (Cultural Politics) ซึ่งเปนประเด็นที่รับความ
สนใจเริ่ มต นจากสั งคมยุ โ รปมาก อนในชวงปลายคริ ส ต ศ ตวรรษที่ 19 เพื่ อใช อธิบ ายกลุ ม ที่
ออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองความชอบธรรมบางประการ แตเปนรูปแบบการเคลื่อนไหวที่
ไมไดมีเจตนาชวงชิงอํานาจรัฐโดยตรง แตเป นการเคลื่อนไหวเชิงสั ญลักษณที่ มีการนํายุทธวิ ธี
การใชอัตลักษณของกลุมนั้น ๆ มาเปนตัวขับเคลื่อนในการเรียกรอง งานวิจัยชิ้นนี้จึงเลือกนํา
แนวคิดเรื่องการเมืองเชิงวัฒนธรรมมาเปนขอศึกษาเพื่อบงชี้นัยสําคัญของวัฒนธรรมที่มีผลตอ
สังคมและการเมืองชวานั่นเอง
ประเด็นเรื่องการเมืองเชิงวัฒนธรรม เปนงานศึกษาของ เกลนน จอรแดน (Glenn
Jordan) และ คริส วีดอน (Chris Weedon) ไดชี้ใหเห็นวาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเปน
แงมุมพื้นฐานของโครงสรางในชีวิตประจําวันซึ่งทําใหผูคนเกิดความรูสึกรวมกันของอัตลักษณ
บางอยางในสัง คม แมวาในสั งคมที่มีระบบชนชั้นจะมีการผลิ ตซ้ําวัฒนธรรมขึ้ นมาเพื่อใหกลุ ม
ของตนแตกตางไปจากกลุมอื่น ๆ แตทายที่สุดแลวความแตกตางของชนชั้นนี้เองที่เปนหนทางสู
41

Hughes-Freeland, Felicia, A Throne for the People: Observations on the Jumenengen of Sultan
Hamengkubuwono X, (Jakarta: Indonesia, 1991), p.134.

การเมืองเชิงวัฒนธรรมของสังคมชวาในคริสต์ศตวรรษที 19:
ภาพสะท้อนจากแนวคิดเรืองรัฐนาฏกรรม

การเขาใกลวัฒนธรรมหลักของรัฐมากที่สุด42 ซึ่งทําใหเห็นภาพของยอกยาการตาอยางชัดเจนวา
เป น สั ง คมที่ มี การแบ ง ชนชั้ น ตามลั กษณะการประกอบอาชี พ แต ล ะกลุ ม มี วั ฒ นธรรมไม
เหมือนกัน แตตางก็ตองอยูภายใตการปกครองของสุลตานเพื่อเขาใกลความมั่นคงปลอดภัยจาก
ผลิตผลทางวัฒนธรรมซึ่งก็คือพิธีกรรมนั่นเอง
ลักษณะเฉพาะของการเมืองเชิงวัฒนธรรมที่จอรแดนและวีดอนไดอธิบายนั่นคือ ใครก็
ตามที่ มี ค วามสามารถครอบงํ ากลุ ม คนอื่ น ๆ คนผู นั้น สามารถทํ า ให ก ารครอบงํ า ดั ง กล า ว
กลายเปนสิ่งที่ชอบธรรมขึ้นไดผานทางวัฒนธรรม เขาใจโดยงายวาวัฒนธรรมมีผลอยางมากตอ
การเปลี่ ย นแปลงลั ก ษณะสั ง คมจากสี ดํ า ให เ ป นสี ข าว จากซ ายไปขวา จากหน าเป นหลั ง 43
แนวคิดของจอรแดนและวีดอนอธิบายปรากฏการณดังกลาวอยางไมซับซอน เนื่องจากมองวา
สั ง คมมี เ พี ย งสองด า น คื อด านดี กับ ด านไม ดี และเมื่ อ สั ง คมเกิ ด ด านไม ดี ขึ้ นทุ กกลุ ม ซึ่ ง รั บ
วัฒนธรรมหลักของรัฐจะแสดงออกโดยการใชอัตลักษณ ของตนเปนขออางในการทําใหสังคม
กลับมาสูด านดีเสมอ และสิ่ งสําคัญที่สุ ดคือการแสดงออกดังกลาวจะไมมีการเขนฆ าหรือนอง
เลือด
การทํางานของรัฐนาฏกรรมสัมพันธกับการเมืองเชิงวัฒนธรรมอยางไร เปนประเด็นที่
นาสนใจ ในที่นี้ไดยกตัวอยางพิธีกรรมและการเลนวายังเพื่ออธิบายนาฏกรรมของสังคมชวาไป
เบื้องตนแลว ซึ่งทําใหมองเห็นภาพการแบงชนชั้นและการถูกครอบงําโดยคติความเชื่อดั้งเดิม
ของชาวพื้นเมืองเอง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการเมืองเชิงวัฒนธรรมที่ไดกลาวไปทั้งสิ้น แต
สิ่งที่เหนือกวาการถูกครอบงําคือการเคลื่อนไหว บอยครั้งที่งานศึกษาของจอรแดนและวีดอน
กลาวถึงการเคลื่อนไหว ทั้งในโคลอมเบียซึง่ หยิบยกเรื่องสีผิวขึ้นเปนอัตลักษณในการเคลื่อนไหว
หรื อการเคลื่ อนไหวของชาวยิ วเคร ง ศาสนาในเดนมาร ก ส วนในยอกยาการ ต าเองมี ก าร
เคลื่ อนไหวในลั กษณะเดี ย วกั นเกิ ด ขึ้ นสองครั้ ง คื อการเคลื่ อนไหวเพื่ อเรี ย กร องเอกราชใน
ค.ศ.1949 และการเคลื่อนไหวเพื่อคงสถานะพิเศษใน ค.ศ.2010 ซึ่งทั้งสองครั้งหยิบยกประเด็น
เรื่องวัฒนธรรมชวาขึ้นมาเปนขอตอรอง
42

Jordan, Glenn and Weedon, Chris, Cultural Politics: Class, Gender, Race and the Postmodern World,
( Oxford: UK, Blackwell Publishers, 1995), p.19.
43
Ibid., p.45.
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การเคลื่อนไหวในครั้งแรกอาจไมมี ความชัดเจนมากนัก เนื่องจากบทบาทส วนใหญ
เปนของสุลตานฮาเม็งกูบูวอนอที่ 9 แตการเคลื่อนไหวครั้งลาสุดใน ค.ศ.2010 เปนการอธิบาย
มรดกของรั ฐ นาฏกรรมที่ ยั ง คงหลงเหลื อ อยู ใ นสั ง คมชวาได อ ย า งชั ด เจนมากที่ สุ ด แม ว า
อินโดนีเซียจะกาวเขาสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตยอกยาการตายังคงเปนเขตการ
ปกครองพิเศษที่ผูถืออํานาจอธิปไตยยังคงเปนสุลตานเชนเดิม จากคุณูปการของสุลตานในการ
ทําสงครามตอสูกับดัตช และความมุงหวังจากรัฐบาลกลางที่ตองการใหยอกยาการตาเปนเมือง
ศูนยกลางในการเผยแพรวัฒนธรรมชวาดั้งเดิม ทําใหฐานะทางการเมืองและเศรษฐกิจของเมือง
ยอกยาการตาสูงกวารัฐสุลตานอื่น ๆ อยางไรก็ตามไดมีเหตุการณที่เรียกวาสั่นคลอนอํานาจของ
สุลตานและสงกระทบไปอยางกวางขวาง นั่นคือ การพยายามเปลี่ยนแปลงการขึ้นสูอํานาจของ
สุลตานโดยใชการเลือกตั้งตามหลักเสียงขางมากในสมัยประธานาธิบดีสุสิโล บัมบัง ยุทธโดโยโน
ซึ่งหมายถึงการต อตานอํานาจที่มาจากเบื้องบน เพราะตามที่ไ ดกล าวไปในหลายสวนวาชาว
พื้นเมืองเชื่อวาสุลตานคือบุตรของเทพเจากลับชาติมาเกิด และสามารถผูกโยงกับความคิดเรื่อง
ความปลอดภัยของคนยอกยาไดอีกดวย ดังนั้น เหตุการณในครั้งนี้จึง เปนที่ม าของขบวนการ
เคลื่อนไหวเพื่อคงไวซึ่งสถานะพิ เศษเมืองยอกยาการตาและสถานะของสุลต าน โดยมีการชู
ประเด็นเรื่องวัฒนธรรมชวาขึ้นเปนอัตลักษณในการเรียกรองความชอบธรรม
ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในยอกยาการตาถือเปนยุทธวิธีข องการเคลื่อนไหวทางสังคม
รูปแบบใหม เนื่องจากมีป จจัย จากประเด็นเรื่ องวัฒ นธรรมและมายาคติ เกี่ ยวกับอํ านาจเป น
สํ าคั ญ ไม ใ ช ก ารชุ ม นุ ม เพื่ อขั บ ไล ห รื อประท วงรั ฐ บาล อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การเคลื่ อ นไหวเพื่ อ ชู
เอกลักษณเฉพาะกลุมเปนสําคัญ ทําใหการเคลื่อนไหวดังกลาวมีความซับซอน และมักทําอยูใน
ขอบเขตของบริเวณที่ตองการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของสิ่งที่นํามาเปนอัตลักษณในการ
เรียกรอง44 กลาวคือในกรณีของยอกยาการตา แมจะมีปญหากับนโยบายของรัฐบาลกลาง แต
การเคลื่ อ นไหวได จํ า กั ด อยู ภ ายในเมื อ งยอกยาการ ต าเท า นั้ น และแน น อนว า ดั ช นี ชี้ วั ด
ความสํ าเร็ จของขบวนการเคลื่ อนไหวดั ง กล าวคื อการสร างความตระหนั กต อสิ่ ง ที่ ต องการ
เรียกรองใหเกิดความเขาใจตอคนทั่วไปและมีแรงสนับสนุนมากเพียงพอจากหลายภาคสวนของ
สังคม
44

งามพิศ สัตยสงวน, หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: รามาการพิมพ, 2543), หนา 69.

การเมืองเชิงวัฒนธรรมของสังคมชวาในคริสต์ศตวรรษที 19:
ภาพสะท้อนจากแนวคิดเรืองรัฐนาฏกรรม

จุดมุง หมายหลักของชาวยอกยาการ ตาคื อความต องการใหรั ฐบาลกลางเห็นคุณค า
และความสําคัญ ของประเพณีและวัฒ นธรรมตาง ๆ ในฐานะที่มี ความสํ าคัญ ของอินโดนี เซี ย
สถานะพิเศษของเมืองยอกยาการตาและบทบาทของสุลตานจึงไมควรถูกเปลี่ยนแปลงเนื่องจาก
คติทางศาสนาและการเปนศูนยกลางเผยแพรวัฒนธรรมดังกลาว การเคลื่อนไหวจึงเปนไปตาม
สโลแกนที่วา “Masyarakat Yogya Siap Referendum” หมายความวา “ประชาชนยอกยา
การตาพรอมทําประชามติ” เนื่องจากเปนเจตจํานงของสุลตานที่ไดประกาศไปยังรัฐบาลกลาง
ภายหลั ง เกิ ด ความตึ ง เครี ย ดขึ้ น เป น คํ า ถามที่ สุ ล ต า นส ง ไปยั ง รั ฐ บาลกลางว า กล าที่ จ ะให
ประชาชนตั ด สิ นใจทางการเมื องด วยตนเองผ านการทํ าประชามติ ห รื อ ไม 45 และเมื่ อ เป น
เจตจํ านงของสุล ตาน ชาวพื้นเมื องจึง พรอมที่จะปฏิบัติ ตามโดยปราศจากขอกังขา เนื่องจาก
มรดกของความเปนรัฐนาฏกรรมที่ตกคางอยูในชวงนั้นปลูกฝงใหชาวพื้นเมืองเชื่อถือบัญชาของ
สุลตานเพื่อความปลอดภัยของตนและสังคมโดยรวม
สิ่งที่แสดงใหเห็นถึงมรดกตกคางที่สําคัญของนาฏกรรมในสังคมยอกยาการตา ปรากฏ
อยางชั ดเจนเมื่อมี การก อตั้งกลุ มที่เรี ยกวา Posko ซึ่งเปนกลุ มที่ดําเนินการเคลื่ อนไหวอยาง
จริงจัง พวกเขาไดใชศิลปะและวัฒนธรรมแบบชวาที่ไดอธิบายไปในหัวขอที่แลวคือการแสดง
วายั ง และพิ ธี ก รรมที่ ป ฏิ บั ติ ใ นวั น สํ า คั ญ ต า ง ๆ มาเป น ส ว นหนึ่ ง ในการจั ด กิ จ กรรมการ
เคลื่ อนไหว และสอดแทรกเนื้ อหาการเรีย กร องสถานะพิ เ ศษลงในการแสดงวายั ง เปนการ
กระทําเชนเดียวกับที่สุลตานเคยทํากับเจาอาณานิคมดัตชในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 เปนที่นา
สัง เกตว าความสําเร็ จของการเรีย กร องสถานะพิเ ศษเมืองยอกยาการ ต า เกิ ดขึ้ นจากเหตุ ผ ล
สําคัญที่รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรมชวาที่มีมาแตดั้งเดิม เห็นไดวากลุม
เคลื่ อ นไหวใช วั ฒ นธรรมเป น อาวุ ธ และอาวุ ธ ชิ้ น นั้ นก็ ยั ง คงอยู ใ นที่ ที่ มั น สมควรอยู กลุ ม
เคลื่อนไหวมองวาวัฒนธรรมชวาอันสูงสงไมควรเลือนหายไปตามบริบทของชาติที่เปลี่ยนแปลง
ไป อยางไรก็ต าม เหตุการณดั งกลาวนี้ส ามารถพิสูจนคําอธิบายของเกีย รซได อยางชัดเจนว า
รูปแบบรัฐนาฏกรรมฝงลึกอยูในชีวิตของคนชวามาอยางยาวนาน ไมวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ระบอบการปกครองที่ สงผลกระทบในวงกว างหรื อวงแคบก็ตาม แตนาฏกรรมของอํานาจจะ
45

ทรรศนะ นวลสศรี , Yogya Tetap Istimewa: ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อคงสถานะพิเศษเมืองยอกยาการตาและ
สุ ล ต า นในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย , วิ ท ยานิ พ นธ สั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยามหาบั ณ ฑิ ต , สาขามานุ ษ ยวิ ท ยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556, หนา 99.
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ยังคงอยูไ มสูญ สิ้น และพรอมจะขับเคลื่อนสัง คมชวาให ดํารงอยู ในลั กษณะที่ค วรจะเป นตาม
วาระโอกาสที่เหมาะสม
บทสรุ ป
ความสั ม พั นธ ร ะหว างสุล ต านกั บ ชาวพื้ นเมื องเป นไปตามลักษณะ “กาวู โ ล กุ ส ตี ”
(Kawulo Gusti) หรือความสัมพันธแบบผูนําเคียงขางประชาชน46 มาโดยตลอดนับตั้งแตกําเนิด
ราชสํ านั กยอกยาการ ต า แนวคิ ด ของสุ ล ต านทุ กพระองค คื อการปกครองแบบบั ล ลั ง ก เ พื่ อ
ประชาชน ซึ่งเปนการปกครองที่สรางความพึงพอใจใหกับคนใตปกครองเปนอยางมาก แมวาใน
ปจจุบันความสัมพันธระหวางสุ ลตานกับชาวพื้นเมื องจะไมแนบแนนเหมือนในอดีต แตอยาง
นอยที่สุดเหตุการณความเคลื่อนไหวที่ผานมาแสดงใหเห็นวาชาวพื้นเมืองยังคงใหการสนับสนุน
การคงสถานะพิเศษเมืองยอกยาการตาและสุลตานอยูเปนจํานวนมาก พวกเขาเรียกตัวเองวา
เปนลูกหลานชาวมะตะรัม ผูเป นพสกนิ กรของสุ ลต าน (Masyarakat Mataram Kawula)47
สะทอนใหเห็นความสัมพันธที่มีการยึดโยงโดยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมรวมกัน
ยอกยาการตาในปจจุบันเปนทั้งเมืองที่มีความสําคัญทั้งดานการเมืองและศูนยกลาง
ของวัฒนธรรมชวา ความเปนชวาดังกลาวไมเคยสูญหายไปแมมีการเปลี่ยนแปลงในระดั บการ
ปกครอง เนื่องมาจากการรื้อสร างวั ฒนธรรมขึ้ นมาใหมอยู อย างสม่ําเสมอ 48 แมกระทั่งคํ าว า
ชวา (Java) ก็ เปนการสร างขึ้ นมาใหม ดวยเงื่อนไขทางสัง คมที่ เปลี่ ยนแปลงไป กลาวคือเมื่ อ
อาณาจักรมะตะรัมลมสลาย ความเปนมะตะรัมที่ลมสลายตามไปถูกรื้อขึ้นมาใหมดวยการสราง
วาทกรรมความเปนชวาและกลาวอางวาเปนของแทในภายหลัง การผลิตซ้ําในแตละยุคสมัยเรา
ความรูสึกอนุ รักษนิยมตอชาวพื้นเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง พอเหมาะพอดีกับเจตจํานง
ของสุลตานที่ตองการรักษาอํานาจ จึงแสดงผานพิธีกรรมที่ผูกโยงกับชีวิตของชาวพื้นเมืองจนทํา
ใหรัฐนาฏกรรมขับเคลื่อนไปอยางปราศจากจุดสะดุดหักเห ความเปนชวาหนุนนําใหพิธีกรรมที่

46

ทรรศนะ นวลสศรี, เรื่องเดียวกัน, หนา 49.
Pemberton, John,On the Subject of “Java”, (Ithaca:London, Cornell University Press, 1994), p.79.
48
Ibid., p.112.
47

การเมืองเชิงวัฒนธรรมของสังคมชวาในคริสต์ศตวรรษที 19:
ภาพสะท้อนจากแนวคิดเรืองรัฐนาฏกรรม

สุลตานแสดงออกมีความศักดิ์สิทธิ์ ดวยคุณสมบัติหลายประการ จนกลาวไดวาสังคมชวาเป น
สังคมที่ครอบงําทางการเมืองมาตั้งแตตน
งานวิจัยชิ้นนี้มีความต องการบง ชี้ใหเห็นการสรางรากฐานทางการเมืองของสุลตาน
อันประกอบไปดวยวิธีการขั้ นตอนที่มีค วามซับซ อนเปนเกมสการเมืองที่เล นกับความเชื่อของ
มวลชนขนาดมหาศาลเพื่อสรางการยอมรับและครอบงําผูคนเหลานั้นอยางแนบเนียน สิ่งที่เนน
ย้ํามาโดยตลอดคือ แมสังคมชวาจะมีลักษณะเปนสังคมชนชั้นก็ตามที แตลักษณะดังกลาวจะ
นําไปเปรียบกับสังคมอินเดียไมได ชนชั้นของชวาคือการกําหนดวาทุกคนมีหนาที่เปนของตนเอง
เปนการสรางวาทกรรมความภูมิใจใหแตละชนชั้นรูสึกวาตนมีบทบาทและอยูภายใตการควบคุม
ของสุ ล ต านอย างเต็ ม ใจ ซึ่ ง หมายถึ ง กลไกอั นสํ า คั ญ อย า งยิ่ ง ที่ ขั บ เคลื่ อนรั ฐ นาฏกรรมให มี
ชีวิตชีวามาจนถึงปจจุบัน และจากตัวอยางประกอบคําอธิบายทั้งหมดทําใหเห็นวากระบวนการ
ทําใหเปนชวา (Javanization) มีสวนทําใหวัฒนธรรมชวาแพรกระจายไปทั่วอินโดนีเซียอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ซึ่งหากมองในมุ มของรัฐนาฏกรรมที่ใชรูปแบบจักรวาลเปนตัวบงชี้ สะทอนให
เห็นวาชวาเปนศูนยกลางตัวอยางที่กําลังกระจายอํานาจไปยังรัศมีการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม
จึงไม แปลกที่จะพบเห็นศิ ลปวั ฒนธรรมที่เป นตัวแทนของความเปนชวาไปปรากฏอยูใ นพื้นที่
อื่นๆ จนกระทั่งยอกยาการตาไดชื่อวาเปน “Mini Indonesia” กลาวคือเปนภาพแทนสังคม
สังคมอินโดนีเซียที่กวางใหญและมีความหลากหลาย ซึ่งจากการศึกษาทั้งหมด ทําใหสามารถ
เห็ นภาพที่ แ ท จริ ง ของสั ง คมชวาได ว า รั ฐ นาฏกรรมขั บ เคลื่ อนความเป นชวาผ า นพิ ธีกรรม
พิธีกรรมทําหนาที่สงเสริมอํานาจของสุลตาน สุลตานทําหนาที่รับใชพิธีกรรม และวงจรสําคัญ
ทั้งหมดนี้ทําใหเกิดการเมืองเชิงวัฒนธรรมขึ้นในสังคมชวามาจนถึงปจจุบันนั่นเอง
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การศึ กษากระบวนการปลูกฝั งอุ ดมการณ์ชาตินยิ มในสังคมลาว
ผ่านการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ ตังแต่ ค.ศ.1947 - ปั จจุ บัน
วีรภัทร ผิวผ่อง
นั บ แต อดี ต กาลนานมาแล ว นั้ นประเทศต างๆในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต
โดยเฉพาะประเทศในเขตพื้ นที่ ภ าคพื้ นทวี ป (Mainland) มี ป ระวั ติ ศ าสตร ค วามเป นมาที่
เกี่ยวพันกับสถาบันกษัตริย ตั้งแตเมื่อคราวที่พื้นที่บริเวณนี้ยังไมไดรับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ
และศาสนาพราหมณ ก็ มี ห ลั ก ฐานปรากฏแสดงให เ ห็ น ถึ ง การตั้ ง เป น อาณาจั กรต างๆที่ มี
ผูปกครองแลว และเมื่อตอมาที่ศาสนาพุทธศาสนาพราหมณไดแผอิทธิพลเขามายังบริเวณพื้นที่
เอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้น สถานะของผูปกครองก็ไดถูกขับเนนยกระดับใหสูงยิ่งขึ้นไป นั่นเปน
เพราะวา หลักคําสอน ความเชื่อของทางศาสนาพุทธและพราหมณนั้น ถือเปนสิ่งที่ชวยเกื้อหนุน
และทํ าให ผู ป กครองนั้ นมี ค วามชอบธรรมที่ จ ะปกครองผู อื่ น เพราะถื อ ว าตนนั้ น เป น ผู ที่ มี
บุญญาธิการสั่งสมบารมีมามากนั่นเอง ความเชื่อดังกลาวนี้ไดกลายเปนสิ่งที่ผูกพันอยูกับผูคนใน
ภูมิ ภ าคนี้ มาอย างยาวนาน จนถึ ง ป จจุ บั นแม วาบางประเทศจะล ม เลิ กการปกครองระบอบ
กษัต ริย ไปจนสิ้ นแล ว แต ความเชื่อและความผู กพั นนี้ก็ยัง คงอยูมิ ไดจางหายไป เพียงแต อาจ
ไดรับการปรับเปลี่ยน และใหคาใหความหมายใหมแตเพียงเทานั้น
ประเทศลาวเองก็เชนเดียวกันกับอีกหลาย ๆ ประเทศที่มีประวัติศาสตรเกี่ยวพันอยู
กับพระมหากษัตริยมาช านาน อีกทั้งสังคมลาวเองนั้นก็มีความผูกพันกับสถาบันกษัตริยอยูไ ม
นอย ดัง นั้นเมื่อลาวได เขาสูค วามเปนรัฐ ชาติ สมัย ใหมแล วนั้ นสถาบันกษั ตริย จึงถู กนํ ามาเป น
เครื่ องมือในการปลู กฝง อุด มการณ ความเปนชาตินิยม แต เมื่ อประเทศลาวเปลี่ย นแปลงการ
ปกครองเป นคอมมิ วนิ ส ต แม วาสถาบั นกษั ต ริ ย จะถู กล ม ล าง การเชิ ดชู ปลู กฝ งอุ ด มการณ
ชาตินิยมโดยใชพระมหากษัตริยจะหยุดชะงักไป แตเพียงไมนานเทานั้นรัฐบาลคอมมิวนิสตลาว
กลับฟนฟูการเชิดชูพระมหากษัตริยอีกครั้งอยางมีนัยยะสําคัญ ซึ่งเปนสิ่งที่แปลกอยางยิ่งสําหรับ

การศึกษากระบวนการปลูกฝั งอุ ดมการณ์ชาตินิยมในสังคมลาว
ผ่านการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ ตังแต่ ค.ศ.1947-ปั จจุ บัน

ประเทศที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต เนื่องดวยวาเปนที่ทราบโดยทั่วไปวาสถาบันกษัตริย และ
ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสตนั้นถือเปนขั้วตรงขามกันนั่นเอง
การปลูกฝั งอุ ดมการณ์ชาตินิยมโดยใช้ พ ระมหากษั ตริย์ข องภาครัฐ ลาวในช่ วงสมัย
พระราชอาณาจักรลาว (ค.ศ.1947 – 1975)
เจาอาณานิคมฝรั่งเศสนั้น กลาวไดวาเปนผูที่ทําใหชาวลาวมีสํานึกความเปนชาตินิยม
เกิดขึ้นจนเปนเหตุใหเกิดขบวนการณชาตินิยมขึ้นในลาวและสามารถที่จะประกาศเอกราชจาก
ฝรั่งเศสใน ค.ศ.1945 จากนั้นไดมีการรวมอาณาจักรทั้งหมดเปนพระราชอาณาจักรลาว เจ า
มหาชีวิตหลวงพระบางกลายเปนเจามหาชีวิตของประชาชนลาวทั้งประเทศ 1จากนั้นลาวก็ไดมี
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ แรกซึ่ ง ฝรั่ ง เศสเป นผู ช วยร างขึ้ นใน ค.ศ.1947 ซึ่ ง เป นรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ใ ห
ความสําคัญกั บกษัตริยอยางยิ่งดังนั้นจึง ไดถือวากระบวนการสรางอุดมการณช าตินิยมโดยใช
พระมหากษัตริยของลาวนั้นไดเริ่มตนในจุดนี้นั่นเอง หลังจากนั้นรัฐบาลราชอาณาจักรลาวก็ได
เริ่มทําการปลุกระดมความเปนชาติใหเกิดขึ้น โดยใชการเขียนประวั ติศาสตรชาติในรูปแบบที่
เน น ความสํ า คั ญ ไปที่ พ ระมหากษั ต ริ ย และยั ง มี ก ระบวนการต า งๆอี ก มากมายในการใช
พระมหากษัตริยเปนเครื่องมือในการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยม
พระมหากษัตริยในรัฐธรรมนูญแหงพระราชอาณาจักรลาว รัฐธรรมนูญแหงพระ
ราชอาณาจักรลาว ฉบับวันที่ 11 พฤษภาคม 1947 ประกอบมีทั้งสิ้น 7 หมวด 44 มาตรา โดย
ภาพรวมนั้นเปนรัฐธรรมนูญที่มีความเกี่ยวของกับพระมหากษัตริยคอนขางมาก แสดงถึงพระ
ราชอํานาจของพระมหากษัตริยและการใหความสําคัญกับพระมหากษัตริยอยางมากในยุคสมัย
นั้น โดยนับแตสวนแรกของรัฐธรรมนูญคือ บทนํานั้นก็ไดมีการกลาวไววา “ปวงชนชาวลาว ยั้ง
ยืนความจงรักภักดีตอระบอบมีพระมหากษัตริย และ ตอพระบรมราชวงศ พระบาทสมเด็จพระ
เจาศรีสวางวงศพระเจาแผนดินแหงประเทศลาว”2 นอกจากนี้ยังมีในสวนของหมวดที่ 1 มาตรา
1

ดารารัตน เมตตาริกานนท, ชุด”อาเซียน”ในมิติประวัติศาสตร ประวัติศาสตรล าวหลายมิติ, (กรุง เทพฯ: เมืองโบราณ,
2555), หนา 96.
2
อูคํา พมวงสา, ความเปนมาของลาว, (นะคอนเวียงจัน: ยุวะสมาคมแหงปะเทดลาว, 2501), หนา 363.
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ที่ 3 ที่ กลาวว าอํานาจอธิ ปไตยมาจากปวงชนชาวลาว พระมหากษั ตริย ทรงใชอํานาจนี้ ตาม
บทบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ3 อีกทั้งยังมีหมวดที่เกี่ยวของกับพระมหากษัตริยโดยเฉพาะอีกดวย
คือหมวดที่ 2 มาตราที่ 8 – 18 ซึ่งในหมวดนี้นั้นจะกลาวถึงหนาที่ กฎระเบียบตางๆที่เกี่ยวของ
กับ พระมหากษั ตริ ย และระบุ ให เ ห็ นถึ ง ความสําคั ญของพระมหากษั ต ริ ยเ อาไว ด วย โดยใน
มาตราที่8 ไดระบุไววาพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสูงสุดของประเทศ องคพระมหากษัตริย
ทรงดํารงอยูใ นฐานะอันเปนที่เคารพสักการะผูใดจะละล วงเกินมิได 4 และในมาตราที่ 13 ถึ ง
มาตราที่ 1 8 ก็ ไ ด ก ล า วถึ ง ภาระหน า ที่ พ ระราชอํ า นาจ และพระราชทรั พ ย ต า งๆของ
พระมหากษัตริย ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการใหพระราชอํานาจกับพระมหากษัตริย ที่คอนขางมาก
และพระมหากษัตริยนั้นจะมีบทบาทในทางการเมืองอยูมากพอสมควรอีกดวย5
ราชอาณาจักรลาวไดใชรัฐธรรมนูญฉบับนี้เรื่อยมากระทั่งสิ้นสุดยุคราชอาณาจักรลาว
คือการเปลี่ยนแปลงการปกครองของลาวใน ค.ศ.19756 ถึงแมวาจะมีการแกไขเปลี่ยนแปลงถึง
6 ครั้ง ดวยกัน แต ในมาตราที่ 43 เป นหนึ่งมาตราที่ ไม เคยเปลี่ย นแปลงและระบุเ อาไวอยาง
ชัดเจนวา บทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการถือเอาระบอบมีพระมหากษัตริย นั้นจะเอามาเสนอขอ
แกไขเปลี่ยนแปลงใหมไมไดเปนอันขาด7
กระบวนการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยใชพระมหากษัตริยผานงานเขียนทาง
ประวัติศาสตรช วงสมัยราชอาณาจักรลาว นักประวัติศาสตรคนสําคัญที่ผลิ ตงานเขียนทาง
ประวัติ ศาสตร ลาวออกมาในชวงสมั ยราชอาณาจักรลาว อันมีเนื้ อหาที่เ กี่ยวของกับการเชิด ชู
พระมหากษั ต ริ ย เ พื่ อสร างอุ ด มการณ ช าติ นิย ม และมี ส วนสํ าคั ญ ในการสร างชาติ ล าวสมั ย
ราชอาณาจักรนั้นมีทั้งสิ้น 4 ทานดวยกัน ไดแก มหาสิลา วีรวงส, เจาคําหมั่น วงกตรัตนะ, อูคํา
พมวงสา และทาวกิตติ ราชพงส
3

เรื่องเดียวกัน, หนา 364-365.
เรื่องเดียวกัน, หนา 366-369.
5
เรื่องเดียวกัน, หนา 369-371.
6
สุวิทย ธีรศาศวัต, ประวัติศาสตรลาว 1779 – 1975, (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,2543), หนา366.
7
อูคํา พมวงสา, เรื่องเดียวกัน, หนา 394.
4

การศึกษากระบวนการปลูกฝั งอุ ดมการณ์ชาตินิยมในสังคมลาว
ผ่านการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ ตังแต่ ค.ศ.1947-ปั จจุ บัน

1. มหาสิลา วีรวงส ไดเขียนหนังสือชื่อหนังสือประวัติศาสตรลาว ซึ่งถือเปนหนังสือ
ประวัติศาสตรเลมแรกๆของลาว ในหนังสือไดกลาวถึงความเปนมาของประเทศลาวนับแตอดีต
ที่เริ่มตนจากในยุคนครหนองแส เมื่อถึงสมัยของขุนบรมราชาธิราช ไดมีการอพยพผูคนมาสราง
บานแปงเมืองอยูที่ทุงนานอยออยหนู ตั้งเปนเมืองแถน หรือ เมืองกาหลง8 สวนการที่ชนชาติ
ลาวที่ไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในบริเวณประเทศลาวปจจุบันนั้นคือในสมัยของเจาขุนลอ ซึ่งถื อ
เปนปฐมกษัต ริยแ หงอาณาจักรลานชาง โดยเข ามาอยูใ นดินแดนที่เป นภาคเหนือของลาวใน
ปจจุบันนี้และหลังจากสมัยของขุนลอนั้นก็ไดมีกษัตริยปกครองสืบตอมาอีก 22 องค9 จนถึงใน
สมัยของพระเจาฟางุม ซึ่งเปนกษัตริยผูมีความกลาหาญ สามารถที่จะขยายอาณาเขตอาณาจักร
ลานชางใหแผขยายออกไปไดอยางกวางไกล ทําใหในสมัยของพระองคนั้นอาณาจักรลานชางมี
ความยิ่งใหญและเปนปกแผนมากที่สุด10 ถัดจากรัชกาลพระเจาฟางุมนั้น ก็ไดมีกษัตริยสืบตอ
เรื่อยมาซึ่งแตละพระองคก็ไดสรางคุณงามความดีไวมาก ไมวาจะเปนพระเจาโพธิสารราช พระ
เจ าไชยเชษฐาธิ ร าช พระเจ าสุริ ย วงศาธรรมิกราช จนมาสิ้นสุ ดเพี ยงรั ช กาลพระเจ าอนุ วงศ
เทานั้น หลังจากนั้นก็ไดมีการกลาวถึงพระมหากษัตริยแหงหลวงพระบางและพระมหากษัตริย
แห ง จํ าปาศั กดิ์ อยู บ างหากแต ใ ห ร ายละเอี ย ดแต ล ะพระองค เ พี ย งแค สั้ นๆเท านั้ น และมิ ไ ด
กลาวถึงคุณงามความดีของพระมหากษัตริยแตละพระองค มิหนําซ้ําบางพระองคยังไดกลาวถึง
แตในดานลบอีกดวย โดยหนังสือเลมนี้เขียนเรื่องราวของกษัตริยหลวงพระบางถึงเพียงรัชกาล
ของเจาคําสุก สวนของจําปาศักดิ์นั้นถึงรัชกาลเจายุติธรรมธร (คําสุก)
หนังสือประวัติศาสตรลาวของมหาสิลา วีระวงสเลมนี้กลาวไดวามีความสําคัญและถือ
เปนงานเขียนทางประวัติศาสตรที่มีอิทธิพลตองานเขียนทางประวัติศาสตรเลมตอๆมาในยุคหลัง
อี กด ว ย นอกจากหนั ง สื อ เล ม นี้ แ ล ว มหาสิ ล า วี ร ะวงส ยั ง มี ง านเขี ย นประวั ติ ศ าสตร อีกคื อ
พงศาวดารลาว เขียนขึ้นเมื่อ ค.ศ.1953 โดยมีเนื้อหาที่คลายคลึงกับหนังสือประวัติศาสตรลาว
เล ม ข า งต น อี กทั้ ง ในพงศาวดารลาวเล ม นี้ ม หาสิ ล ายั ง ได เ ขี ย นคํ าอุ ทิ ศ เอาไว ว า “ถวายแก
8

สิลา วีระวงส, ประวัติศาสตรลาว, แปลโดยสมหมาย เปรมจิตต (กรุงเทพฯ: มติชน, 2536),หนา 23-24.
สิลา วีระวงส, เรื่องเดียวกัน, หนา 38.
10
เรื่องเดียวกัน, หนา 46-55.
9
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พระมหากษัต ริยช าติ ลาวทั้งหลายทุกพระองค ที่ไ ดทรงปกครองประเทศลาวมา”11และยัง มี
หนังสือชีวประวัติพระเจาอนุวงศที่เขียนขึ้นใน ค.ศ.1969 ซึ่งเปนหนังสือที่เลาถึงประวัติความ
เปนมาของพระเจาอนุวงศ
2. เจ า คํ า หมั่ น วงกตรั ต นะ คื อ อี ก ผู ห นึ่ ง ที่ มี ง านเขี ย นประวั ติ ศ าสตร ใ นสมั ย
ราชอาณาจักรของลาว คือ พงศาวดารชาติลาว โดยเนื้อหานั้นมิไดแบงเปนบทเหมือนกับงาน
ของมหาสิลา วีระวงส กลาวถึงพระมหากษัตริยลานชางโดยเริ่มมาจากสมัยของขุนลอจนมาถึง
สมัยของเจาฟางุมและสิ้นสุดลงที่รัชกาลเจาองคหลอ จากนั้นเปนสวนของกษัตริย ลานชางร ม
ขาวเวีย งจันทน ซึ่งเริ่มในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชที่ 2 และมาสิ้ นสุดลงที่ สมัยเจ าอนุวงศ
จากนั้นจึงกลาวถึงพระมหากษัตริยหลวงพระบาง โดยใหรายละเอียดกษัตริยตั้งแตสมัยเจาอุน
คําเปนตนมา จนถึงใหรายละเอียดของมหาอุปราชเพชราช เจาสุวรรณภูมา เจาสุภ านุวงศ เจา
กินดาวงศ ทวาในส วนของราชวงศลานชางจําปาศักดิ์ นั้นหนังสื อเลม นี้ไม ไดมี การกลาวถึงแต
อยางใด12
3. อูคํา พมวงสา ไดเขียนหนังสื อชื่อ ความเปนมาของลาว ที่ตีพิมพเมื่อ ค.ศ.1971
ภายในเลมนัน้ ในสวนของคํานําของผูเขียน คืออูคํา พมวงสา ไดกลาวไววา “ขาพเจาขอวิงวอน
ตอ พระวิญญาณของสมเด็จพระเจาฟางุมมหาราช, สมเด็จพระเจาไชยเชษฐามหาราช และ
สมเด็จพระเจาอนุวงศ(สมเด็จพระเจาไชยเชษฐาธิราชที่สาม) จงทรงดลบันดาลใหจิตใจของชาว
ลาวทั้งชาติ ใหชวยกันรักษาชาติซึ่งไดสูญเสียเอกราชไปตั้งรอยแปดสิบป และบัดนี้ได กลับคืน
ชี วิ ต มาอยู ร ว มโลกกั บ ชาติ อื่ น ๆทั้ ง หลายแล ว นั้ น ให ยื น ยาวตลอดไป และขอวิ ง วอนให
นักการเมืองทั้ง หลาย ตลอดประชาชนชาวลาวทั้งชาติ ใหชวยกันกอบกูและรั กษาชาติลาวให
เหมือนกับรักษาชีวิตของหมดทุกคน ถึงเวลาแลวที่ลาวทั้งชาติจะตองสามัคคีรักกลมเกลียวกัน
และชวยกันสรางสาประเทศชาติบานเมืองแลว”13 เนื้อหาในหนังสือนั้นสวนมากแลวก็มีความ
11

สิลา วีระวงส, พงสาวะดานลาว, (นะคอนหลวงเวียงจัน: กะซวงสึกสา, 2500), หนา (ต).
ดารารัตน เมตตาริกานนท, ชุด”อาเซียน”ในมิติประวัติศาสตร ประวัตืศาสตรลาวหลายมิต,ิ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,
2555), หนา 105-107.
13
อูคํา พมวงสา, เรื่องเดียวกัน, หนา 16.
12
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คลายคลึงกับประวัติศาสตรลาวของมหาสิลา วีระวงส เพียงแตหากเปนในชวงยุคสมัยนั้นแลว
หนังสือเลมนี้จะมีความรวมสมัยมากกวาเนื่องจากในสวนของกษัตริยหลวงพระบางนั้นมีบันทึก
มาถึงกษัตริยองคปจจุบันขณะนั้นคือเจามหาชีวิตศรีสวางวัฒนา สวนกษัตริยจําปาศักดิ์นั้นก็มี
บันทึกถึงสมัยของเจาบุญอุม ณ จําปาศักดิ์ นั่นเอง นอกจากนี้ในหนังสือเลมนี้ผูเขียนยังไดมีการ
ถวายสมัญญานามมหาราชใหแกพระบาทสมเด็จพระเจาศรีสวางวงศธรรมิกราช เนื่องดวยเปน
พระมหากษัตราธิราช ที่ไดนําความเปนเอกราชมาใหประชาชนลาว จึงควรไดรับพระเกียรติเปน
มหาราช พระองคหนึ่ง14
4. กิตติ ราชพงส มีงานเขียนที่ตีพิมพเผยแพรใน ค.ศ.1970 ชื่อหนังสือ พระมหาบุรุษ
ลาวและรัฐบุรุษลาวพรอมดวยคณะรัฐบาลชุดปจจุบัน โดยหนังสือเลมนี้นั้นแตงขึ้ นเพื่อ สนอง
พระเดชพระคุณ สนองพระเกียรติของพระมหาบุรุ ษลาวซึ่ง ทรงเป นบรรพบุ รุษลาว และเพื่ อ
สนองเกียรติคุณของรัฐบาลลาว หนังสือรัฐบุรุษลาวเลมนี้จะเปนดวงประทีป สองแสงสวางให
อนุช นรุ นหลัง ได เห็ นพระปรี ชาสามารถของพระมหาบุรุ ษลาว และเห็ นสมรรถภาพของของ
รัฐบุรุษลาว ซึ่งไดทรงวิริยอุตสาหะทุกวิถีทาง เพื่อใหประเทศชาติ พระราชอาณาจักรลาวไดมี
ความศิวิไลซรุ งเรืองสื บต อๆมาจนถึง ทุกวันนี้ 15 ในสวนของพระมหาบุรุ ษและวีร กษั ตริ ยองค
สําคั ญ ของลาว ที่ ไ ด ย กย องในงานเล ม นี้ มี ตั้ ง แต กษั ต ริ ย ล าวโบราณ จนถึ ง พระองค ป จจุ บั น
ขณะนั้นคือพระเจาศรีสวางวัฒนา16
นอกจากนี้นั้น กระทรวงแถลงขาวและการทองเที่ยวลาว ยังไดทําการพิมพเผยแพร
หนังสือเรื่อง พระมหากษัตริยองคสําคัญของลาว ใน ค.ศ.1970 โดยในหนังสือนี้ไดมีคํานําที่เจา
สุวรรณภูมาในฐานะนายกรัฐมนตรีขณะนั้นไดเขียนเอาไววา “พวกเราตองระลึกถึงความองอาจ
กลาหาญเสียสละของพระองค ดินลาวตอนนี้จึงตกมาถึงพวกเราจนถึงทุกวันนี้ ฉะนั้นพวกเราทุก
คนจึงมีหนาที่รักษาหวงแหนและปองกันเขตน้ําแดนดินอังครบถวนของพระราชอาณาจักรลาว
14

เรื่องเดียวกัน, หนา 221.
ดารารัตน เมตตาริกานนท, งานเขียนทางประวัติศาสตรประเภทชีวประวัติในลาว ค.ศ.1975 – 2010 : สถานภาพ
ความรู, (ขอนแกน : ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2557),หนา 22.
16
เรื่องเดียวกัน, หนา 22-23.
15
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เพื่อไมใหสาบสูญไปจากแผนที่โลก... ชาติจะเปนชาติ และลาวจะเปนลาวตอไปก็แตเมื่อลาวทุก
คนบากบั่นขยันหมั่นเพียรและยอมเสียสละดั่งบรรพบุรุษของเรานั้น ประชาชนรุนหลังจะจารึก
คุณงามความดีของพวกทานไวอยางไมหลงลืม”17
งานประวั ติ ศ าสตร ทั้ ง หมดที่ ก ล า วมานั้ น ล ว นแล ว เป น งานชิ้ น สํ า คั ญ ในสมั ย
ราชอาณาจักรของลาว จะเห็ นได วามี การยกยองเชิด ชูกษั ตริย คอนขางมากในฐานะผูที่ ส ราง
ประเทศลาวจนกลายมาเป นประเทศลาวในป จจุ บั น และงานส วนมากนั้ นจะเชื่ อมโยมกั บ
พระมหากษัต ริยสองพระองคสุด ทายคื อพระเจาศรี สวางวงศ และพระเจาศรีสว างวัฒ นา ซึ่ ง
สาเหตุนั้นก็ เ นื่องมาจากความต องการปลู กฝ ง อุด มการณ ชาติ นิยม และยั งปลูกฝ งใหมี ความ
จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยลาว ใหเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบการปกครอง
อันมีพ ระมหากษั ตริ ยท รงเป นประมุ ข ซึ่ งเป นระบอบการปกครองของประเทศที่ เป นอยู ณ
ขณะนั้น นั่นเอง
กระบวนการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยใชพระมหากษัตริยผานแบบเรียนชวง
สมัยราชอาณาจักรลาว สําหรับแบบเรียนในชวงสมัยราชอาณาจักรลาวนั้น แนนอนวาหาได
ยากยิ่ง ในยุ ค สมั ย ปจจุ บัน ซึ่ง เกี่ย วกับ แบบเรี ยนในสมั ยราชอาณาจั กรลาวนี้ ได มี งานที่เ ขี ย น
เกี่ ย วกั บ เรื่ องนี้ คื องานของ ดารารั ต น เมตตาริ กานนท ในหนั ง สื อ ชุ ด “อาเซี ย น” ในมิ ติ
ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรลาวหลายมิติ โดย ดารารัตน นั้นไดนําแบบเรียนทั้งสิ้นสามฉบับ
ที่มาใชในการวิเคราะหไดแก
1.หนังสือแบบเรียน พงศาวดารลาวสําหรับชั้นประถม
2.หนังสือแบบเรียน พงศาวดารลาว โรงเรียนมัธยมแบบประสม ฟางุม ของมหา
สิลา วีรวงส ตีพิมพโดยกระทรวงศึกษาธิการ

17

กะซวงถะแหลงขาวถแลงขาวโคสะนาและกานทองเที่ยว, พะมะหากะสัดองสํา คันของลาว, (ม.ป.ท : ม.ป.พ.,1970),
หนา คํานํา.
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3.หนังสือแบบเรียนสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 จัดพิมพโดยกรมมัธยมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
โดยหนังสือเรียนทั้งสามฉบับนี้นั้นจะมีเนื้ อหาสวนใหญที่เนนไปที่สมัยกษัตริยทั้งสิ้ น
โดยมี ก ารนํ า เสนอเรื่ องราวต าง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในแต ล ะรั ช กาล อิ ง แนวการเขี ย นในรู ป แบบ
พงศาวดาร หนังสือแบบเรียนในชวงนี้นั้นจะเนนประเด็นสําคัญไปที่การสรางชาติภายใตแนวคิด
เรื่อง “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย และรั ฐธรรมนูญ ” 18 โดยในสวนที่เ กี่ยวกับการปลูกฝ ง
อุดมการณชาตินิยมโดยใชพระมหากษัตริยผานแบบเรียนนั้น มีดังตอไปนี้
ในหนังสือแบบสอนอานภาษาลาวชั้น ก กา ตอนที่หนึ่งนั้น ไดมีบทอานคือ “เทิดทูน
สมเด็จพระเจามหาชีวิต เคารพนับถือศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของประเทศ
คือวิธีเดียวเทานั้นจะทําใหราชอาณาจักรลาวอยูเปนอิสระได” หนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร
ลาวในชวงนัน้ สิ่งที่ไดรับการใหความสําคัญมากที่สุดคือ เรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริยของ
ลาวในฐานะผูที่มีบุญคุณตอประเทศ ที่ไดสรางสาพัฒนาประเทศชาติใหอยูตราบจนปจจุบัน ดัง
จะเห็นไดจากในคํานําของมหาสิลา วีระวงส ที่เขียนในหนังสือ แบบเรียนพงศาวดารลาว ที่ได
เขียนเอาไววา “ขาพเจาขออุทิศบุญกุศลที่ขาพเจาควรไดรับเนื่องจากการเขียนพงศาวดารลาว
ขึ้นไวนี้ ถวายแกพระมหากษัตริยาราชลาวทั้งหลายทุกพระองค ที่ไดทรงปกครองประเทศลาว
มา และแกประชาชนลาวผูรักชาติทั้ งหลาย ทั้ งในอดีตและป จจุบันขอใหประเทศลาวจงเป น
ดินแดนแควนเขตของชนชาติลาวตลอดไป ดวยความสุขซุมรมเย็นตราบชั่วดินฟาทลาย”19
สําหรับกษัตริยที่ไดรับการเทิดพระเกียรติในแบบเรียนลาวมากที่สุดนั้นคือกษัตริยที่ทํา
ใหอาณาจักรเปนปกแผนมั่นคง มีความเจริญรุงเรือง และเปนกษัตริยที่มีความกลาหาญสามารถ

18

ดารารัตน เมตตาริกานนท, ชุด”อาเซียน”ในมิติประวัติศาสตร ประวัติศาสตรลาวหลายมิต,ิ (กรุง เทพฯ: เมืองโบราณ,
2555), หนา 119.
19
เรื่องเดียวกัน, หนา 121.
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ที่จะกอบกูอาณาจักรไดแกพระเจาฟางุม พระเจาโพธิสารราช สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช พระ
เจาสุริยวงศาธรรมิกราช และเจาอนุวงศ20
วีร กรรมของพระมหากษั ต ริ ย พ ระองค ต างที่ ไ ด กลาวไปนั้ นได รั บ การย้ํ าอี กครั้ ง ใน
หนั ง สื อ แบบเรี ย นพงศาวดารลาวสํ า หรั บ โรงเรี ย นมั ธ ยม โดยได ใ ห ภ าพอย า งละเอี ย ด
ความสํ าคั ญ ขององค พ ระมหากษั ต ริ ย ล าวสมั ย ราชอาณาจั ก รที่ ไ ด จากการจั ด ประชุ ม ใหญ
นักเรียนนักศึกษาแหงชาติครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 10 – 18 เมษายน 1972 นั้นพบวาหนึ่งในมติของ
ที่ประชุมใหญคือ เห็นควรใหสราง “อนุสาวรียเจาฟางุม ซึ่งหมายถึงลาวรวมลาว อนุสาวรียเจาสุ
ริยวงศาธรรมิกราช หมายถึง ลาวศิวิไลซ อนุสาวรียเจาอนุวงศ หมายถึงลาวตอสู” 21
กระบวนการปลูก ฝ งอุ ดมการณช าติ นิ ยมโดยใชพ ระมหากษั ตริยผ านการสร าง
อนุสาวรียวีรกษัตริยลาว อนุสาวรียวีรกษัตริยแหงแรกที่สรางในสมัยราชอาณาจักรหลังจากที่
ประเทศลาวไดเอกราชแลวนั้นคืออนุสาวรียสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช ผูซึ่งเปนวีรกษัตริยลาว
ที่ตั้งเวียงจันทนเปนนครหลวงของอาณาจักรลานชาง ใน ค.ศ.1563 และเปนผูที่สรางธาตุหลวง
สมเด็จพระไชยเชษฐาจึงถือเปนสัญลักษณสําคัญอยางหนึ่งของความเปนชาติลาว โดยอนุสาวรีย
ของพระองคนั้นตั้ ง อยู ที่ ห นาพระธาตุ ห ลวง เวี ย งจันทน อยู ใ นทานั่ ง บนบั ล ลั งก 22 การสร าง
อนุสาวรียเจาไชยเชษฐานั้นไดสําเร็จใน ค.ศ.1959 และรัฐบาลราชอาณาจักรลาวนั้นไดถือเอา
เปนวันสําคั ญของชาติ วันหนึ่ง คื อมี พิธีวางพวงมาลาแกอนุส าวรียนี้ในวันบุ ญฉลองธาตุห ลวง
เชนเดี ยวกั นกั บการบู ชาพระธาตุห ลวงซึ่ง ตรงกับ วันเพ็ญ เดื อน 12 ของทุก ๆ ป23 นอกจาก
อนุ ส าวรี ย เ จ าไชยเชษฐาแล ว นั้ น ยั ง มี อนุ ส าวรี ย ข องเจ า มหาชี วิต ศรี ส ว า งวงศ อี ก สองแห ง
ประดิษฐานอยูใกลกับวัดสีเมือง นครหลวงเวียงจันทน สวนอีกแหงนั้นประดิษฐานอยูที่บริเวณ
20

เรื่องเดียวกัน, หนา 122-123.
เรื่องเดียวกัน, หนา 124.
22
Volker Grabowsky and Oliver Tappe. “Important Kings of Laos : Translation and Analysis of a Lao
Cartoon Pamphlet,” available from: http://www.laostudies.org/system/files/subscription/JLS-v2-i1Jan2011-grabowsky-tappe.pdf. (April 6,2016).
23
Ibid., p.171.
21
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พระราชวังหลวงพระบาง นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรียกษัตริยจําปาศักดิ์ คืออนุสาวรียเจาคําสุกซึ่ง
เจาบุญอุม ณ จํ าปาศักดิ์ สรางขึ้นในชวงเวลาที่ไลเลี่ยกันกับอนุสาวรียเจาไชยเชษฐาธิ ราชอี ก
ดวย24
จากทั้งหมดนั้นจะเห็นไดวาการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยใชพระมหากษัตริยของ
ลาวในชวงสมัยราชอาณาจักรนั้นมีหลายลักษณะและแทบจะครอบคลุมอยูในทุกมิติของสังคม
ลาวในชวงนั้น ซึ่งก็เพราะเปนชวงที่ประเทศลาวยังคงปกครองอยูในระบอบกษัตริย การปลูกฝง
เกี่ยวกับกษัตริยจึงถือเปนสิ่งจําเปนและไดรับการตอกย้ําในหลายครั้ง ซึ่งทั้งหมดนั้นก็เพื่อเปน
การสรางความมั่นคง และสรางความชอบธรรมใหกับระบอบการปกครองที่เปนอยูในสมัยนั้น
นั่นเอง
การกลับ มาเริ มฟื นฟู การปลูก ฝั ง อุ ดมการณ์ช าติ นิย มโดยใช้ พ ระมหากษั ตริย์ข อง
ภาครัฐ ลาวนับตังแต่หลังนโยบายจินตนาการใหม่(ค.ศ.1986 – 2016)
การเปลี่ ย นแปลงการปกครองในลาวเมื่ อ ค.ศ.1975 นั้ น ทํ าให ค วามสํ าคั ญ ของ
พระมหากษั ตริ ยจึง ได ถูกลดทอนลงไปด วย ดัง จะเห็นได จาก มติสร างตั้ง ระบอบสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชน ที่กลาวไววาจะลบลางระบอบราชาธิปไตย พรอมทั้งทุกรองรอยเศษ
เหลือของระบอบดังกลาวอยางสิ้นเชิง25 ดวยเหตุนี้การปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมในลาวโดยใช
พระมหากษัตริยช วงแรกหลังจากที่เปลี่ย นแปลงการปกครอง ค.ศ.1975 จึ งไดหยุด ชะงักลง
เนื่องจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ในชวงนั้นจะเนนใหพื้นที่ในสวนเกี่ยวกับอุดมการณสังคม
นิยม เชิด ชูการตอสูของประชาชน และของพรรคประชาชนปฏิวัติ ลาว ในการสรางชาติเสี ย

24

Evans, G., The Politics of Ritual and Remembrance : Laos since 1975, (Chiangmai:Silkworm,1998),
p. 159-164.
25
กะซวงสึกสา กีลา และทํามะกาน, ปะวัดสาดมัดทะยม 3, (นะคอนหลวงเวียงจัน: กะซวงสึกสา กีล า และทํา มะกาน ,
1979 ), หนา 73.
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มากกวา26 และยังมีการสรางลัทธิบูชาวีรบุรุษของชาติขึ้นมาอีกดวย โดยยกยองใหไกสอน พมวิหาน เปนวีรบุรุษของชาติลาวนั่นเอง
แนนอนวาสิ่งตางๆที่รัฐบาลลาวไดทําหลังจากการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น
ถือเปนสิ่งที่แปลกแตกตางและคอนขางที่จะขัดกับความเชื่อ วิถีชีวิตดั้งเดิมของลาว ดวยเหตุนี้
จึงทําใหประชาชนลาวเกิดความตระหนก ตกใจและงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้น และมีประชาชนลาว
จํานวนไมนอยที่ตองหนีลี้ภัยไปยังตางประเทศ เนื่องจากไมสามารถปรับตัวเขากับระบอบใหม
ไมได27 จนกระทั่ง เมื่อ ค.ศ.1986 ดวยเหตุปจจัยหลายๆดานทําใหลาวตองเปลี่ยนนโยบาย เกิด
เปน “นโยบายจินตนาการใหม”28 ขึ้นมานั่นเอง โดยในชวงแรกของนโยบายจินตนาการใหมนั้น
ลาวยังมิไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางดานวัฒนธรรม ยังคงนโยบายความเปนสังคมนิยม
ดังเดิม แตเมื่อถึงตนทศวรรษ 1990 รัฐบาลลาวก็ไดเริ่มมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของชาติลาว รัฐบาลลาวนั้นเริ่มที่จะหันกลับมารื้อฟนการเชิดชูวีรกษัตริยในอดีตของ
ลาว ในฐานะมูนเชื้อความเปนชาติลาวนั่นเอง 29 ซึ่งถือไดวาเปนการการกลั บมาเริ่มฟนฟูการ
ปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยใชพระมหากษัตริยของภาครัฐลาว

26

กิติรัตน สีหบัณฑ, “ประวัติศาสตรนิพนธลาวสมัยใหม (ค.ศ.1975-ปจจุบัน),” (วิทยานิพนธ ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาไท
ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคม 2549), หนา 3.
27
สัมภาษณ ผูไมประสงคออกนาม, ผูสูงอายุชาวลาวผูอาศัยอยูในนครหลวงเวียงจันทน, 19 มีนาคม 2559
28
สัมภาษณ ผูไมประสงคออกนาม, ผูสูงอายุชาวลาวผูอาศัยอยูในนครหลวงเวียงจันทน, 19 มีนาคม 2559
29
อนินทร พุฒิโชติ, เรื่องเดียวกัน น.91
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กระบวนการปลู ก ฝ ง อุ ด มการณ ช าติ นิ ย มโดยการสร า งงานเขี ย นที่ เ กี่ ย วกั บ
พระมหากษัตริยลาวชวงตั้งแตหลังนโยบายจินตนาการใหม รายชื่อหนังสือเกี่ยวกับวีรกษัตริย
ลาวทั้งหมดที่เขียนขึ้นหลังนโยบายจินตนาการใหม หนังสือที่เกี่ยวกับกษัตริยของลาวหลังจาก
เกิดนโยบายจินตนาการใหมแลวนั้นมีอยูจํานวนมากเชนกัน ดังตารางที่แสดงใหเห็นดังตอไปนี้
ปที่พิมพ

1988 (ครั้งที่ 1)
2010 (ครั้งที่ 2)
1996 (ครั้งที่ 1)
2004 (ครั้งที่ 3)
1997 (ครั้งที่ 1)
2008 (ครั้งที่ 3)
1997 (ครั้งที่ 1)
2002 (ครั้งที่ 2)
2010 (ครั้งที่ 3)
2000
2001

2002

2002

ชื่อหนังสือ

ผูเขียน/หนวยงานทีผ่ ลิต

เจาอนุ 1767 – 1829 ประชาชนลาว มะยุรี และ เผยพัน เหงาสี
และเอเชียอาคเนย (เรื่องเกาปญหา วัดทะนา
ใหม)
สมเด็จพระเจาไชยเชษฐาธิราช
ดวงไซ หลวงพะสี
สมเด็จพระเจาฟางุม

ดวงไซ หลวงพะสี

สัม มนาประวั ติ ศ าสตร ล าว ตามหา คณะภาษาวรรณคดี แ ละ
รอยเจาอนุวงศ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
แหงชาติ
3 วีรกษัตริยแหงอาณาจักรลาวลาน ดวงไซ หลวงพะสี
ชาง
การเมืองพวน
คณ ะ ค น ค ว า ภ า ค วิ ช า
ภาษาลาว – วรรณคดี
ค ณ ะ อั ก ษ ร ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยแหงชาติ
สานลึบพะสูน
คณ ะ ค น ค ว า ภ า ค วิ ช า
ภาษาลาว – วรรณคดี
ค ณ ะ อั ก ษ ร ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยแหงชาติ
ผูนํา พาสถาปนาอาณาจั กรลานชา ง กระทรวงแถลงข า วและ
เอกภาพ พระยาฟ า งุ ม แหล ง หล า วัฒนธรรม
ธรณี ครบรอบ 650 ป
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ปที่พิมพ
2002
2003

ชื่อหนังสือ
วีรกรรมเจาอนุวงศ
วีรกรรมพระเจาอนุวงศ

ผูเขียน/หนวยงานที่ผลิต
สุเนด โพทิสาน
กระทรวงแถลงข า วและ
วัฒนธรรม

2004

พื้นเวียงสมัยเจาอนุ

2010
2010
2010

ชีวประวัติพระเจาอนุวงศ
ทาวเหลาคํา (เจาราชวงศ)
สานลึบพะสูน

คณ ะ ค น ค ว า ภ า ค วิ ช า
ภาษาลาว – วรรณคดี
ค ณ ะ อั ก ษ ร ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยแหงชาติ
สิลา วีระวงส
ดวงจัน วันนะบุบผา
ดวงจัน วันนะบุบผา

ที่ ม า: ผู วิ จั ย ได ร วบรวมและปรั บ ปรุ ง เองบางส ว น จากหนั ง สื อ งานเขี ย นทาง
ประวัติศาสตรประเภทชีวประวัติในลาว ค.ศ.1975 – 2010: สถานภาพความรู ของ ดารารัตน
เมตตาริกานนท และ ดุษฎีนิพนธ การเชิดชูวีรกษัตริย: การเมืองชาตินิยมกับการดํารงอยูของรัฐ
สังคมนิยมลาวในยุคโลกาภิวัตน ของ อนินทร พุฒิโชติ
จากการที่ผูวิจัยไดลงพื้นที่สํารวจที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ นคร
หลวงเวียงจันทน เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2016 และหลวงพระบางวันที่ 7-8 เมษายน 2016
โดยผูวิจัยไดสํารวจทั้งในรานหนังสือตางๆทั้งของรัฐและของเอกชนทั่วเมือง หอสมุดแหงชาติ
ลาว ที่เวียงจันทน และหอสมุดแขวงหลวงพระบางรวมถึงจุดขายหนังสือตามสถานที่ทองเที่ยว
ตางๆดวยพบวางานเขียนเกี่ยวกับวีรกษัตริยเหลานี้ที่ยังคงปรากฏพบเห็นอยูโดยทั่วไปนั้นมี 7
เลมดวยกันไดแก “หนังสือเจาอนุ 1767 – 1829 ประชาชนลาวและเอเชียอาคเนย (เรื่องเกา
ปญหาใหม)” ของ มะยุรี และ เผยพัน เหงาสีวัดทะนา, “หนังสือสัมมนาประวัติศาสตรลาว ตาม
หารอยเจาอนุวงศ” ของคณะภาษาวรรณคดีและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติ, “หนังสือ
ผูนําพาสถาปนาอาณาจักรลานชาง เอกภาพ พระยาฟางุมแหลงหลาธรณี ครบรอบ 650 ป”
ของกระทรวงแถลงขาวและวัฒนธรรม และหนังสือทั้งสี่เลมขางตนของดวงไซ หลวงพะสี
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โดยหนังสือทั้ง 7 เลมนั้นก็มีจุดประสงคในการเขียนที่เหมือนกันนั่นคือเพื่อเปนการ
ปลูกฝง ใหผูอานมีค วามรั กความหวงแหนชาติ อีกทั้งเพื่ อแสดงใหเ ห็นวาอดีตกั บปจจุ บันนั้นมี
ความเชื่อมโยงกัน และจะสังเกตไดวาพระมหากษัตริยที่ไดรับการใหความสําคัญอยางมากในยุค
นี้นั้นคื อพระเจ าอนุ วงศ เพราะมี หนั งสื อจํานวนมากที่ เกี่ ยวกั บพระองค แ ละเปนที่ แพร หลาย
มากกวาหนังสือเลมอื่นๆ โดยเฉพาะหนังสือเจาอนุ 1767 – 1829 ประชาชนลาวและเอเชีย
อาคเนย (เรื่องเกาปญหาใหม)” ของ มะยุรี และ เผยพัน เหงาสีวัดทะนาที่ไดรับการแปลเปนทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอั ง กฤษ อี กทั้ ง ยั ง ได รั บ การยอมรั บ ในระดั บ นานาชาติ 30 และผลจาก
งานคนควาเรื่องเจาอนุวงศของ มะยุรี และ เผยพัน เหงาสีวัดทะนานั้น ยังทํ าใหเกิดเปนงาน
สัมมนาประวัติศาสตรลาวที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-23 มกราคม 1997 ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติ
วิ ท ยาเขตดงโดก ซึ่ ง เนื้ อหาในงานสั ม มนาก็ ไ ด รั บ การบั นทึ กจั ด พิ ม พ เ ป น “หนั ง สื อสั ม มนา
ประวั ติ ศ าสตร ล าว ตามหารอยเจ า อนุ ว งศ ” ของคณะภาษาวรรณคดี แ ละมนุ ษยศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย แห ง ชาติ 31 นั่ นเอง ซึ่ ง เป นสิ่ ง ที่ ยื นยั นได เ ป นอย างดี วา รั ฐ บาลลาวในช วงยุ ค
หลั ง จากเปลี่ ย นแปลงประเทศตามนโยบายจิ น ตนาการใหม นั้ น ให ค วามสํ า คั ญ กั บ
พระมหากษัตริยอยูมาก โดยเฉพาะเจาอนุวงศนั้นจะไดรับการยกยองมากที่สุด
กระบวนการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยการอุทิศพื้นที่ใหกับอดีตวีรกษัตริยใน
งานเขียนประวัติศาสตรชาติลาวชวงตั้งแตหลังนโยบายจินตนาการใหม นอกจากหนังสือที่
เขียนขึ้นเพื่อเชิดชูวีรกษัตริยลาวโดยตรงแลวนั้นแนนอนวาในหนังสือประวัติศาสตรชาติลาวเลม
ต า งๆก็ ล ว นให พื้ น ที่ ใ นการเชิ ด ชู ยกย อ งอดี ต วี ร กษั ต ริ ย เ หล า นี้ ด วยเช น กั น โดยหนั ง สื อ

30

Ryan Wolfson-Ford. “Memories of Chao Anou: New History and Post-Socialist Ideology.” available
from: http://www.laostudies.org/system/files/subscription/JLS-v2-i2-Nov2011-ford.pdf. (April 10,2016).
31
คะนะพาสา วันนะคะดี และมะนุดสาด มะหาวิทะยาไลแหงซาด,สํามะนาปะหวัดสาดลาวเลื้องตามหาฮอยเจา อะนุวง,
(นะคอนหลวงเวียงจัน : คะนะอะนุกํามะกานทบทวน,ฮบโฮมและเขียนปะหวัดสาดนะคอนหลวงเวียงจัน 450 ป, 2010),
หนา 13.
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ประวั ติศ าสตร ช าติที่ จะยกมาเป นตั วอย างนั้ นถื อเป นหนั ง สื อที่ ไ ด รับ ความนิ ย ม และมี อย าง
แพรหลายอยูโดยทั่วไป32 ดังตอไปนี้
หนังสือประวัติศาสตรลาว (ดึกดําบรรพ-ปจจุบัน) ผูที่คนควาประวัติศาสตรลาวเพื่อ
ใชในการจัดทําหนั งสือเลมนี้ นั้นมีสองทานดวยกันนั่นคือ ดร.สุเนด โพทิสาน และ ทานหนูไ ซ
พูมมะจัน และมีผูที่ชี้นําคือทานโอสะกัน ทํามะเทวา หนังสือเลมนี้ไดใหขอมูลเกี่ยวกับกษัตริย
ลาวในอดีตในลักษณะที่เชิดชูบูชาในฐานะผูใหกําเนิดและสรางสาประเทศลาวขึ้น เริ่มตั้งแตสมัย
ของขุนบรม และมาสิ้นสุดที่สมัยของเจาอนุวงศ โดยในเลมนี้นั้นจะใหพื้นที่กษัตริย 4 พระองค
มากที่สุ ดไดแ ก พระเจาฟางุม , พระเจ าไชยเชษฐาธิ ราช, พระเจาสุริ ยวงศาธรรมิกราช และ
พระเจาอนุวงศ
จากในสวนของอารัมภบทที่เขียนโดย ดร.สุเนด โพทิสานนั้น ก็ไดแสดงใหเห็นถึง
ความตองการเชื่อมโยงความรุงเรืองในอดี ตของลาวเขากับ สปป.ลาว ในปจจุบันดวยเชนกั น
โดยการเชื่อมโยงนี้แสดงใหเห็นถึงวา พรรคประชาชนปฏิวัติลาวนั้นเปนพรรคที่ทําใหลาวเปน
หนึ่งเดียว ทําใหคนลาวสามัคคีและจะสรางความเจริญรุงเรืองใหกับลาวเหมือนดังที่เคยเกิดขึ้น
ในสมัยของพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราชนั่นเอง33 นอกจากนี้หนังสือเลมนี้ยังมีสิ่งที่นาสนใจอีก
คือในสวนคํานําของทานโอสะกัน ทํามะเทวาซึ่งเปนผูชี้นําในการจัดทําหนังสือเลมนี้ขึ้น ไดกลาว
วาประวัติศาสตรลาวเลมนี้ถือเปนประวัติศาสตรกระแสหลักของลาว เปนขอมูลที่สําคัญอันหนึ่ง
ในการโฆษณาศึกษาอบรมใหประชาชนลาวบรรดาเผาในปจจุบันและรุนตอๆไปใหมีน้ําใจรักชาติ
รักระบอบใหม และมีคุณสมบัติที่ดี และที่นาสนใจอยางยิ่งนั้นคือทานโอสะกันนั้น ยังไดเขียน
เอาไวดวยวา สังคมลาวหรือชาติลาวนั้นกาวเขาสูรัฐชาติ (Nation-State) อยางสมบูรณตั้งแตใน
ศตวรรษที่ 14 หรือใน ค.ศ.1358 ในรัชสมัยพระยาฟางุมแหลงหลาธรณีนั่นเอง34

32

จากการลงพื้นที่สํารวจของผูวิจัยที่นครหลวงเวียงจันทน เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2016 และหลวงพระบางวันที่7-8
เมษายน 2016 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
33
เรื่องเดียวกัน, หนา g-h.
34
เรื่องเดียวกัน, หนา a-b.
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หนังสือความเปนมาของชนชาติลาว เขียนโดยมหาบุนมี เทบสีเมืองนั้น เปนชุด
หนังสือมีทั้งสิ้นสามเลมดวยกัน หนังสือชุดนี้นอกจากเปนที่แพรหลายทั่วไปในประเทศลาวแลว
นั้นยังไดรับการแปลเปนภาษาไทยทั้งสามเลมอีก พระมหากษัตริยที่ผูเขียนอุทิศพื้นที่ในหนังสือ
เลมนี้มากนั้นจะมีสองพระองคนั่นคือพระเจาฟางุม และจะมากที่สุดในสวนของพระเจาอนุวงศ
โดยการเขียนจะเปนลักษณะของการยอพระเกียรติ ชื่นชมความกลาหาญ ความชาญฉลาด มี
ไหวพริ บ ปฏิ ภ าณของพระเจ าอนุ วงศ ร วมถึ ง แม ทั พ นายกองคนอื่ นในกองทั พ อย างพระยา
นรินทร และ เจาราชวงศเปนตน และยกยองใหถือเปนแบบอยางสําหรับชาวลาวรุนหลังในการ
รักชาติบานเมือง35
หนั งสื อ ประวั ติ ศาสตร ล าวโดยย อ เขี ย นโดยคํ า เพา พอนแก ว เป นหนั ง สื อ
ประวัติศาสตรอีกเลมที่เปนที่แพรหลายโดยทั่วไปในประเทศลาว หนังสือเลมนี้กลาวถึงกษัตริย
เริ่ ม ต นจากขุ นบรม ขุ น ลอผู เ ป นบรรพกษั ต ริ ย ข องลาว จากนั้ นจึ ง เป นสมั ย ของเจ าฟ างุ ม ผู
รวบรวมดินแดนลาวเอาไวเป นปกแผน36 ตอมาจึงเปนสมัยที่อาณาจักรลาวเริ่มขยายตัวคือใน
สมัยของพระเจาวิชุลราช,พระเจาโพธิสราชและพระเจาไชยเชษฐาธิราช จนกระทั่งอาณาจักร
ลานชางรุงเรืองสูงสุดในสมัยของพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช37 จากนั้นอาณาจักรลานชางได
ออนแอแตกเปนสามอาณาจักรกระทั่งตกเปนเมืองขึ้นของสยาม จนถึงสมัยของพระเจาอนุวงศผู
มีความกลาหาญไดลุกขึ้นเพื่อทําการตอสูปลดแอกจากการปกครองของสยามแตไมสําเร็จ38 การ
เขียนยกยองวีรกษัตริยลาวของหนังสือเลมนี้นั้นสิ้นสุดถึงเพียงสมัยของเจาอนุวงศ ซึ่งกลาวไดวา
เนื้อหาของหนังสือเลมนี้นั้นเกินกวาครึ่งเปนเรื่องราวที่เกี่ยวกับวีรกษัตริยลาวทั้งสิ้น

35

บุนมี เทบสีเมือง, ความเปนมาของซนซาติลาว เลม3, (นครหลวงเวียงจันทน: สีสะหวาด, 2011), หนา 122-125.
คําเพา พอนแกว, ปะวัดสาดลาวโดยหยอ, (นครหลวงเวียงจันทน: สีสะหวาด, 2012), หนา 41-47.
37
เรื่องเดียวกัน, หนา 47-48.
38
เรื่องเดียวกัน, หนา 92-93.
36
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กระบวนการปลู กฝ งอุดมการณช าตินิ ยมโดยใชพ ระมหากษั ตริ ยผานแบบเรี ยน
ประวัติศาสตรลาวชวงตั้งแตหลังนโยบายจินตนาการใหม หลังจากการเกิดขึ้นของนโยบาย
จินตนาการใหมนั้น แบบเรี ยนลาวไดรั บการปรับ ปรุงในบางสวนนั กเรี ยนลาวนั้นจะเริ่ม เรีย น
ประวัติศาสตรลาวอยางละเอียดเปนครั้งแรกจากแบบเรียนวิชาโลกออมตัวเรา ชั้นป.4-ป.5 ฉบับ
ค.ศ.1997 ในสวนที่เกี่ยวกับกษัตริยนั้นแบงออกเปน 6 ตอนดวยกันนับแตสมัยอายลาว จนมา
สิ้นสุ ดที่ ส มัย เจาอนุ วงศ โดยแบบเรี ย นดั ง กล าวนั้ นได มี การยกย องวี ร กษั ต ริ ยล าวทั้ ง สิ้นสาม
พระองคดวยกันดังตอไปนี้ 1.พระเจาฟางุม 2.พระเจาไชยเชษฐาธิราช 3.พระเจาอนุวงศ39
การเรียนการสอนชั้นระดับมัธยมศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน
ยุคสมัยปจจุบันนั้น มีวิชาประวัติศาสตรแยกออกมาตางหาก ซึ่งตางจากในการเรียนการสอนชั้น
ประถม ซึ่งตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-7 นั้นก็ไดมีรูปแบบการเรียนประวัติศาสตรที่แตกตางกัน
ออกไป โดยจะมีแบบเรียนประวัติศาสตรชั้นมั ธยมศึกษาปที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีเนื้อหาประวัติศาสตรที่เกี่ยวของอดีตวีรกษัตริยของลาว โดยในสวนนี้นั้น
จะขอยกตั ว อย างให เ ห็ นถึ ง การยกย องวี ร กษั ต ริ ย ที่ ป รากฏในแบบเรี ย นประวั ติ ศ าสตร ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 6
แบบเรียนประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่นั้นไดมีการกลาวยกยองอดีตกษัตริยลาว
สองพระองคดวยกันนั่นคือเจานันทเสนและเจาอนุวงศในฐานะผูกลาในการพยายามปลดแอก
ตนเองจากสยาม โดยยกยองเจานันทเสนเอาไวดังนี้
“ถึ ง แม ว า การต อสู เ พื่ อ ความเป น เอกราชของชาวลาวภายใต การนํ าพาของเจ า
นันทเสน และพระบรมราชาจะไมไดรับชัยชนะก็ตาม แตมันก็ไดแสดงใหเห็นถึงมูนเชื้อรักชาติ
รักความเปนเอกราช และ การตอสูไมยอมจํานนของประชาชนลาว โดยเฉพาะประชาชนลาวใน
สองฝงโขง ที่ตอสูเคียงบาเคียงไหลกันตานศักดินาสยามผูรุกราน...เปนการเสริมขยายน้ําใจรัก

39

ปณิตา สระวาสี, “การสรางสํานึกความเปนชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผานแบบเรียน
ชั้นประถมศึกษาตั้งแต ค.ศ.1975-200,” (วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม2546), หนา
176-181.
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ชาติ เคียดแคนศักดินาสยามผูกระหายสงคราม และ จะกลายเปนพลังความเคียดแคนนี้ตอกับ
ศักดินาสยามตลอดไปจนกวาจะไดรับชัยชนะ”40
ซึ่งหลังจากสิ้นสุดสมัยพระเจานันทเสนแลวนั้นการลุกฮือขึ้นปลดแอกจากสยามของ
ประชาชนลาวก็ไดเกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยของเจาอนุวงศ ซึ่งแบบเรียนเลมนี้ก็ไดยกยองเจาอนุวงศ
เอาไวดังนี้
“ถึงแมวาขบวนการตอสูของประชาชนลาวตานศักดินาสยามภายใตการนําของเจ า
อนุวงศจะไมประสบผลสําเร็จ แตมันก็ ไดกลายเปนบทสะทอนและเป นบทเรี ยนอันประเสริ ฐ
ใหแกคนลาวในระยะตอมา ใหเห็นไดเกี่ยวกับมูนเชื้อตอสู อันองอาจกลาหาญไมยอมจํานนตอ
ศัตรูของบรรพบุรุษ ที่ไดรวมกันสรางวีรกรรมอันล้ําเลิศในการตอตานศักดินาสยามเพื่อความ
เปนอิสรภาพและความเปนเอกราชของชาติบทเรียนตอสูตานศักดินาสยาม ไดทําใหลัทธิรักชาติ
และความเคียดแคนตอศักดินาสยามเพิ่มทวี ประชาชนลาวไดจดจําน้ํา ใจรักชาติและวีรกรรม
แหงการตอสูสมัยเจาอนุวงศ อยางไมมีวันลืมมาจนถึงปจจุบัน...”41
ทั้งหมดนั้นเปนตัวอยางการยกยองวีรกษัตริยที่ปรากฏอยูในแบบเรียนของลาวยุคสมัย
หลั งนโยบายจินตนาการใหม เ ปนตนมา ซึ่ง จะเห็ นได วามีการปลูกฝง เกี่ย วกั บวี ร กษั ตริ ยล าว
นับตั้งแตชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลยทีเดียว
กระบวนการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยอุทิศพื้นที่ในพิพิธภัณฑใหกับอดีตวีร
กษัตริยลาว พิพิธภัณฑเกี่ยวกับประวัติศาสตรชาติของลาวที่สําคัญที่สุดนั้นคือ หอพิพิธภัณฑ
แห ง ชาติ นครหลวงเวี ย งจั น ทน ซึ่ ง ภายในแสดงประวั ติ ศ าสตร ล าวนั บ ตั้ ง แต ยุ ค ก อ น
ประวัติศาสตรเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปจจุบัน
ในสวนของประวัติศาสตรลาวสมัยโบราณนั้น เปนสวนที่กลาวถึงอดีตวีรกษัตริยของลาวทั้งสิ้น
สามพระองคไดแกพระเจาฟางุม, พระเจาไชยเชษฐาธิราช และพระเจาอนุวงศ ซึ่งก็ไดแบงเปน
ห อ งจั ด แสดงออกเป นสามห อ งของแต ล ะพระองค โ ดยการจั ด แสดงแต ล ะห อ งที่ เ กี่ ย วกั บ
40

กะซวงสึกสาทิกาน และ กีลา สะถาบันคนควาวิทะยาสาดกานสึกสา, แบบเฮียนปะวัดสาด ซั้นมัดทะยมสึกสา ปที่ 6,
(นะคอนหลวงเวียงจัน: วิสาหะกิดโฮงพิมสึกสา , 2002), หนา122.
41
เรื่องเดียวกัน, หนา 134.
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พระมหากษัตริยก็ใหภาพแทนกษัตริยแตละพระองคแตกตางกัน โดยพระเจาฟางุมเปนกษัตริยผู
มีพระปรีชาสามารถรวบรวมลาวเปนปกแผนพระเจาไชยเชษฐาทรงมีพระปรีชาสามารถพัฒนา
ลาวให มี ค วามเข ม แข็ ง ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมมี ค วามเจริ ญ รุ ง เรื อง ทรงย ายเมื องหลวงมาตั้ ง ที่
เวียงจันทน อีกทั้งยังสามารถตานทัพพมาที่เขามารุกรานได สวนพระเจาอนุวงศคือกษัตริยผูกลา
นําลาวประกาศเอกราชไมใหตกเปนเมืองขื้นของสยาม42
นอกจากนี้นั้นผูวิจัยยังไดมีโอกาสไปยังพิพิธภัณฑไกสอน พมวิหาน ซึ่งตั้งอยูบริเวณ
หลัก 6 นครหลวงเวียงจันทน พิพิธภัณฑแหงนี้สรางขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติของไกสอน พมวิหาน
วีรบุรุษคนสําคัญของชาติ แตกระนั้นพิพิธภัณฑแหงนี้ก็ยังมีสวนที่เกี่ยวกับกษัตริยอยูเล็กนอยนั่น
คือ เมื่อเดินเขาไปชมในสวนของพิพิธภัณฑแลวนั้น ทางดานซายมือจะมีสวนจัดแสดงที่เปนรูป
แกะสลักของพระมหากษัตริยทั้งสามพระองคนั่นคือพระเจาฟางุม พระเจาไชยเชษฐาธิราช และ
พระเจ าอนุ วงศ แมวาส วนที่เกี่ ยวกับ พระมหากษัตริ ยใ นพิ พิธภั ณฑ ไกสอน พมวิ หานนั้นจะมี
แสดงอยูแคสวนเดียวและเปนเพียงสวนเล็กๆ แตก็มีความนาสนใจอยางยิ่งเนื่องจากเปนสิ่ง ที่
ตอกย้ําแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของพระมหากษัตริยทั้งสามพระองคนี้วาทางภาครัฐของลาว
นั้นใหความสําคัญมากนอยเพียงใด43
กระบวนการปลู ก ฝงอุดมการณ ชาติ นิยมโดยการสร างอนุส าวรี ยวี รกษั ตริ ย ล าว
ใน ค.ศ.2001 นั้น รัฐบาลลาวไดริเริ่มโครงการที่จะสราง 12 อนุสาวรีย บรรพบุรุษลาว ผูสราง
คุณงามความดีใหแกประเทศชาติและประชาชนลาวทั้งชาติ โดยจากทั้งหมด 12 แหงนั้น มีอยู 3
แห งด วยกั นที่เ ป นอนุ สาวรีย ข องวี รกษั ตริ ย คื อ พระยาฟ างุม , เจ าอนุ วงศ และเจ าสุริ ย วงศา
ธรรมิกราช44

42

จากการลงพื้นที่ของผูวิจัยที่หอพิพิธภัณฑแหงชาติ นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2016
43
จากการลงพื้นที่ของผูวิจัยที่หอพิพิธภัณฑไกสอน พมวิหาน นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2016
44
Volker Grabowsky, Southeast Asian Historiography Unravelling the Myths, p.55.

การศึกษากระบวนการปลูกฝั งอุ ดมการณ์ชาตินิยมในสังคมลาว
ผ่านการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ ตังแต่ ค.ศ.1947-ปั จจุ บัน

สําหรับเหตุผลของโครงการสรางอนุสาวรียเหลานี้ขึ้นนั้นทางกระทวงแถลงขาวและ
วัฒนธรรม ไดกลาววา “เปนเพราะลาวนั้นมีบรรพบุรุษผูสําคัญในแตละระยะประวัติศาสตร จึง
จําเปนตองกอสรางอนุสาวรียเพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงคุณงามความดีของพวกทาน ซึ่งที่ผานมา
ได มี อนุ สาวรี ย อยู นอยหากเที ยบกั บ ประเทศเพื่อนบ านที่ เ ขามีอยู ม ากมาย ซึ่ง บางครั้ ง เขาก็
อุปโลกน ขึ้นมาวาเปนจริง ทั้งๆที่ไม ไดมี ตัวตนอยูจริ งๆ แตข องเรานั้ นทั้ง มีความเปนจริง มีทั้ ง
วีรกรรมตัวจริงมีเหตุการณจริงจึงสมควรสรางขึ้นมา...เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของพวกทานที่ไ ด
เสียสละและตอสูอยางองอาจกลาหาญเพื่อประเทศชาติบานเมือง เพื่อความเปนชาติ เพื่อความ
เปนลาว เพื่อเอกราช เพื่ อประชาชนลาวบรรดาเผ า ทําใหพ วกเราอยูสุ ขสบายมีบ านเมื อง มี
เรือนอยูในทุกวันนี้ และมีเกียรติศักดิ์ศรีเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลก”45
ซึ่งอนุสาวรียวีรกษัตริยทั้งสามแหงนี้นั้น ไดสรางเสร็จไปแลวสองแหงนั่นคืออนุสาวรีย
เจาฟางุมและอนุสาวรียเจาอนุวงศ โดยอนุสาวรียเจาฟางุมนั้นรัฐบาลลาวไดทําการปนหลอขึ้น
เนื่องในโอกาสการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 650 ปแหงการสถาปนาอาณาจักรลานชางใน
ค.ศ.2003 การป นหลออนุส าวรีย นี้ขึ้นนั้นไดกําหนดท วงทาให เ ปนทวงทาลักษณะสื่อความ
หมายถึ ง ความเป น เอกภาพของชาติ บริ เ วณด า นล า งอนุ ส าวรี ย ทั้ ง สี่ ด า น บอกเกี่ ย วกั บ
จุดประสงคการหลอ และ เลาถึงประวัติวีรกรรมพระเจาฟางุม46 นอกจากนี้ตรงดานหนาของ
อนุสาวรียยังมีแผนปายสองแผนปาย เปนปายจารึกโอวาทของพระเจาฟางุม ซึ่งมีเนื้อหาโดย
ภาพรวมที่บอกใหคนลาวรัก สามัคคีกัน และทําเพื่อประเทศชาติ47
สวนอนุสาวรียเจาอนุวงศนั้นไดสรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองนครหลวงเวียงจันทนครบรอบ
450 ป รั ฐ บาลลาวได จั ด พิ ธี ส มโภชน อ นุ ส าวรี ย พ ระเจ า อนุ ว งศ อ ย า งยิ่ ง ใหญ ใ นวั น ที่ 7
พฤศจิกายน 2010 ถือเป นอนุสาวรี ยที่ ใหญ และสู งที่สุ ดของลาวในปจจุบัน โดยทาทางของ
45

กะซวงถะแหลงขาว และ วัดทะนะทํา, ผูนําพาสะถาปะนาอานาจักลานชาง เอกะพาบ พะยาฟา งุมแหลง หลา ทอละนี
คบฮอบ 650 ป, (นะคอนหลวงเวียงจัน: โฮงพิมแหงลัด กะซวงถะแหลงขาวและวัดทะนะทํา , 2002), หนา 12-13.
46
จากการลงพื้นที่ของผูวิจัยที่อนุสาวรียเจาฟางุม นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2016
47
กะซวงถะแหลงขาว และ วัดทะนะทํา, ผูนําพาสะถาปะนาอานาจักลานชาง เอกะพาบ พะยาฟา งุมแหลง หลา ทอละนี
คบฮอบ 650 ป, หนา 87-91.
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อนุสาวรียนั้นรัฐบาลลาวไดใหความหมายไววาเปนการใหอภัยและอโหสิกรรมตอเรื่องราวความ
ขัด แย งในอดีต ตอผูที่ เคยรุ กรานลาว เพื่ อสรางความเปนมิต ร ขณะเดีย วกั นนั้ นก็ ยัง แสดงถึ ง
ความหมายการปลุกระดมคนลาวใหมีความสามัคคี ไมยอมจํานนตอศัตรูผูรุกราน 48 ดวยเชนกัน
สวนอนุสาวรียพระเจาไชยเชษฐานั้น ในชวงทศวรรษ 1990 เปนตนมารัฐบาลลาวได
เริ่มใหความสนใจ เอาใจใสบูรณะฟนฟูใหมีความงดงาม และในโอกาสเฉลิมฉลองเวียงจันทน
ครบรอบ 450 ป พระเจาไชยเชษฐาก็ไดรับความสําคัญโดยการนํารูปไปไวในสัญลักษณการจัด
งานเฉลิมฉลอง เนื่องจากเปนกษัตริยที่ทรงสรางเวียงจันทนเปนนครหลวงนั่นเอง49
จากทั้งหมดที่ไดกลาวมานั้นถือเปนสิ่งที่แสดงใหเห็นไดเปนอยางดีวารัฐบาลลาวในยุค
หลังจากนโยบายจินตนาการใหมนั้น ไดใหความสําคัญกับวีรกษัตริยลาวในอดีตอยางมาก มีการ
ใชพระมหากษัตริยลาวในการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยม โดยมีทั้งจากหนังสือ แบบเรียน การ
สรางอนุสาวรีย ฯลฯซึ่งนอกจากเรื่องตางๆขางตนซึ่งเปนเรื่องหลักแลวนั้น ก็ยังมีประเด็นยอยๆ
ที่แสดงใหเห็นถึงการเชิดชูกษัตริยของรัฐบาลลาวอีก อาทิ การนําชื่ออดีตกษัตริยมาตั้งเปนชื่อ
ถนนในนครหลวงเวียงจันทน และหลวงพระบาง,มีการตั้งชื่อสนามกีฬาที่ใชในการแขงขันกีฬา
ซีเ กมสที่ จัด ขึ้ นที่ ประเทศลาวเมื่ อ ค.ศ.2009 ว าสนามกีฬาเจาอนุวงศ และเมื่อไม นานมานี้
ทางการลาวยังไดทําการเปลี่ยนชือ่ เมืองไซสมบูน แขวงไซสมบูน เปน”เมืองอนุวงศ”เพื่อยกยอง
วี ร กรรมอั น กล า หาญของพระองค อี ก ด ว ย 50 การปลู ก ฝ ง อุ ด มการณ ช าติ นิ ย มโดยใช
พระมหากษัตริยในลาวชวงหลังนโยบายจินตนาการใหมนั้น หากไดศึกษาแลวจะเห็นไดถึงความ
แตกตางอยางเห็นไดชัดกับการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยใชพระมหากษัตริยในสมัยพระ
ราชอาณาจักรลาว เนื่องจากในยุคหลังนโยบายจินตนาการใหมนั้นแมจะมีการปลูกฝงชาตินิยม
โดยใชพระมหากษัตริยเชนกัน แตจะเวนชองวาง ไมไดกลาวถึง ไมไดเชื่อมโยงกับระบอบกษัตริย
ในสมัยพระราชอาณาจักรลาว นอกจากนี้หากไดสังเกตนั้นจะพบวาชุดประวัติศาสตรที่เขียนขึ้น
ในยุคนี้นั้น เปนชุดประวัติศาสตรชุดเดียวกัน มีลักษณะที่คลายกันทั้งหมด ไมวาจะเขียนโดยรัฐ
48

อนินทร พุฒิโชติ, เรื่องเดียวกัน, หนา 179-185.
เรื่องเดียวกัน, หนา 178-179.
50
ASTVผูจัดการออนไลน, “ลาวตั้ง “เมืองอนุวง” เฉลิมพระเกียรติบรมกษัตริย ตั้งจังหวัดใหมอีก 1 จัง หวัด,” เขา ถึง ได
จาก http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9570000001654. (17 เมษายน 2016).
49

การศึกษากระบวนการปลูกฝั งอุ ดมการณ์ชาตินิยมในสังคมลาว
ผ่านการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ ตังแต่ ค.ศ.1947-ปั จจุ บัน

บุคคลทั่วไป หรือแมแตแบบเรียน ซึ่งก็ถือเปนเรื่องปกติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ที่มีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ที่รัฐนั้นยอมควบคุมสื่อทุกอยางที่จะ
เผยแพรออกไปสูสายตาประชาชนภายในรัฐนั่นเอง
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สงครามโฆษณาชวนเชือ: ปฏิบตั กิ ารครอบงําทางความคิดของ
ขบวนการเวียดกงและสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม
ค.ศ.1960-1975
จุ รินทร์ สกุลซิม
ภายใตบริบทความขัดแยงในยุคสงครามเย็นที่ปะทุขึ้นตั้งแตภายหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 ไดยุติลง กอเกิดการแสวงหาพันธมิตรเพื่อเปนพลังสนับสนุนอุดมการณทางการเมืองของ
สองอภิมหาอํานาจ ระหวางสหรัฐอเมริกาซึ่งเปนผูนําโลกเสรีประชาธิปไตยกับสหภาพโซเวียต
ซึ่งเปนผูนําโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต ทําใหหลีกเลี่ยงไมไดที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะ
ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงในครั้งนี้จุดศูนยกลางความขัดแยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต อยู ที่ “อิ นโดจี น” โดยเฉพาะอย างยิ่ ง ในบริ เ วณที่ ตั้ ง ของ“สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย ม
เวียดนาม” ในปจจุบัน ซึ่งเสมือนเปน “ศูนยกลางสงครามรอนของสงครามเย็น” ในขณะนั้น
เวียดนามไดถูกแบงออกเปน 2 สวน ตามขอตกลงสนธิสัญญาเจนีวา ค.ศ.1954 โดยใชเสนขนาน
ที่ 17 เปนเสนแบงระหวางประเทศเวียดนามเหนือ หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม กับ
ประเทศเวียดนามใต หรือ สาธารณรัฐเวียดนาม
ข อตกลงสนธิ สั ญ ญาเจนี วา ค.ศ.1954 ที่ เ กิ ด จากชั ย ชนะของเวี ย ดมิ นห 1 ที่ มี ต อ
ฝรั่งเศสในยุท ธการ “เดียนเบีย นฟู” ไดตอกย้ําทรรศนะของประธานาธิบ ดีไอเซนฮาวรแห ง
สหรัฐอเมริกาถึงแนวคิดเรื่อง “ทฤษฎีลมตามกัน” (Domino Theory) ที่กลาววา “ถาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตตกอยูภายใตอิทธิพลของคอมมิวนิสต เราจะพบกับการพายแพถอยรนทาง
การเมืองครั้ง สําคัญ ซึ่ งจะส งผลกระทบไปถึง ส วนอื่นๆ ของโลกทั้ง หมด โดยเฉพาะอย างยิ่ ง

1

เวียดมินห (Việt Minh) เปนกองกําลังที่จัดตั้งโดยประธานาธิบดีโฮจิมินหในการปลดแอกเวียดนามออกจากการเปน
อาณานิคมของฝรั่งเศส
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ตะวั นออกกลางและออสเตรเลีย จะอยู ใ นสภาวะที่ ลอแหลมอย างยิ่ ง ”2 ทํ าให ส หรั ฐ อเมริ ก า
กลายเปนตัวแสดงนอกภูมิภาคที่สําคัญในการปองปรามภัยคุกคามคอมมิวนิสตในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต จนกลายเปนตัวแปรสําคัญตอการเกิดขึ้นของความขัดแยงในเวียดนาม
ความขั ดแยง ที่ เกิ ดขึ้ นในเวีย ดนามถู กเรี ยกขานวา “สงครามเวีย ดนาม (สงคราม
อเมริกา)” หรือ “สงครามอินโดจีนครั้ งที่ 2” ซึ่ง อยูในชวง ค.ศ.1954-1975 ปะทุ รุนแรงขึ้ น
นับ ตั้ง แต ป ลายทศวรรษ 1950 จากการสถาปนาอํ านาจของประธานาธิ บดี โงดิ่ญ เสี่ย มแทน
รัฐบาลบาวได ในวันที่ 26 ตุลาคม 1955 แหงสาธารณรัฐเวียดนามซึ่งสหรัฐอเมริกามีสวนสําคัญ
ในการผลักดันใหโงดิ่ญเสี่ย มขึ้นสูอํานาจ ทั้งนี้รัฐบาลโงดิ่ญเสี่ยมมี นโยบายในการปราบปราม
ขบวนการเวียดมินห ที่ยังคงหลงเหลืออยูในเวียดนามใต ทําใหเกิดการตอบโตจากฝงรัฐบาลโฮ
จิมินหแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามดวยการกอตั้ง “ขบวนการแนวรวมปลดปลอย
แหงชาติเวียดนามใต” (National Liberation Front of South Vietnam - Mặt trận Dân
tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam) หรือที่รูจักในนาม “เวียดกง” (Việt Cộng) ขึ้นอยาง
เปนทางการในวันที่ 20 ธันวาคม 19603 โดยมีเปาหมายในการปลดปลอยภาคใตจากจักรวรรดิ
นิยมอเมริกาและลิ่วลอ เพื่อรวมประเทศเขาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อเปนรัฐที่มีเอกราชและ
เสรีภาพทั้งประเทศอยางแทจริง4
ทั้งนี้ การศึกษาประวัติศาสตรชวงสงครามเวียดนามมีงานเขียนจํานวนมากใหความ
สนใจเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารของขบวนการเวียดกงและสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ปฏิบัติการ
ดานการเมือง โดยเฉพาะ “การโฆษณาชวนเชื่ อ” (Propaganda) ซึ่ งมี ความสําคัญ ในการ
ครอบงําทางความคิดของประชาชนชาวเวียดนาม กลับมีการศึกษาอยูจํานวนนอย บทความชิ้น
2

Government Printing Office, Public Papers of the President: Dwight D. Eisenhower, 1954 (Washington,
D.C.: Government Printing Office, 1960), p. 383, quoted in Sara Stratton, “The Ties That Bind: The
Domino Theory in American Foreign Policy, 1947 – 1968”(Master’s Thesis, Art, McMaster University,
1989), p.2-3.
3
ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดจีนในคริสตศตวรรษที่ 20 (กรุงเทพฯ: บริษัทพีเพรส, 2535), หนา 65-70.
4
ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดจีนในคริสตศตวรรษที่ 20, หนาเดียวกัน.
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นี้ จึ ง ประสงค ที่ จะเป นกระจกสะท อนเรื่ องราวอี กแง มุ ม หนึ่ ง ในของประวั ติ ศ าสตร ส งคราม
เวีย ดนาม ผานการยอนดูต รวจสอบปฏิ บัติการทางการเมื องดั งกล าว เพื่ อให เห็ นถึง แนวคิด /
อุดมการณการโฆษณาชวนเชื่อ กลไกการโฆษณาชวนเชื่อ การขับเคลื่อนโฆษณาชวนเชื่อและ
วาทกรรมของขบวนการเวียดกงและสหรัฐอเมริกา
นิยามของปฏิบัตกิ ารครอบงําทางความคิด
ปฏิบัติการครอบงําทางความคิด เปนคําที่ผูวิจัยคิดคนขึ้นเพื่อใหนิยามของความหมาย
ปฏิ บั ติการตาง ๆ ที่ ดํ าเนิ นการเพื่อวั ต ถุป ระสงค ใ นการโน ม น าวจิ ต ใจ โฆษณา ปลุ กปน ให
ประชาชนเกิดความคิดที่จะเขารวมกับกลุมใดกลุมหนึ่ง ไมวาจะโดยสมัครใจหรือไมก็ตาม การ
ครอบงําทางความคิดไดดําเนินการผานการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่ง
ของการสื่อสาร เพื่อมุงหวังที่จะสรางความจริงบางประการใหเกิดขึ้น โดยผูรับสารเชื่อวาสิ่งนั้น
คื อ ความจริ ง ซึ่ ง ในข อเท็ จจริ ง อาจเป นสิ่ ง ที่ บิ ด เบื อนหรื อเป นจริ ง ก็ ไ ด อี กทั้ ง กลไกที่ ช ว ย
ขับเคลื่อนการครอบงําทางความคิดคือ วาทกรรม (Discourse) ซึ่งเปนชุดของคําพูดที่ทรงพลัง
และสามารถครอบงําผูรับสารใหรูสึกถึงสิ่งที่เปนวาทกรรมนั้นคือความจริง ทั้งนี้วาทกรรมที่ทรง
พลั ง เกิ ด จากการผลิ ต ซ้ํ าจนกลายเป นสิ่ ง ปกติ ใ นสั ง คม สํ า หรั บ สงครามโฆษณาชวนเชื่ อใน
สงครามเวี ยดนาม ผู วิจัย เห็ นวาการใช คําวา “ปฏิ บัติ การครอบงํ าทางความคิด ” จะชวยให
สามารถวิเคราะหไดถึงปฏิบัติการตาง ๆ ที่จะปรากฏในงานวิจัยตอไปนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อ “การ
สรางฐานมวลชนเพื่อเปนฐานการสนับสนุน” ของทั้งขบวนการเวียดกงและสหรัฐอเมริกาไมวา
จะทางดานการเมืองหรือการทหาร
แนวคิ ด เรื่ อ งการโฆษณาชวนเชื่ อ ปรากฏขึ้ น ตั้ ง แต ส มั ย อาณาจั ก รโรมั น โดยมี
ความหมายตามภาษาละติน แปลวา “โฆษณา” (To propagate) หรือ “เผยแพร” (To sow)
ซึ่งใชในกิจการทางศาสนาเพื่อเผยแพรศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ตอมาไดมีพัฒนาการ
เปนลําดับตามเหตุการณทางประวัติศาสตร ในยุคสมัยใหมนิยามของการโฆษณาชวนเชื่อไดมี
นักวิ ช าการให ค วามหมายที่ ห ลากหลายซึ่ ง ถื อได วาเป นขอเสนอที่ นาสนใจในงานเขี ย นของ
Jowett และ O’Donnell

สงครามโฆษณาชวนเชือ: ปฏิบัติการครอบงําทางความคิดของขบวนการเวียดกง
และสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ค.ศ. 1960-1975

Jowett and O’Donnell5 นิ ย ามการโฆษณาชวนเชื่ อว าเป น เจตนา ระบบ ที่
พยายามสร างบรรดาความรั บ รู การจั ด การกั บ ความรู และชี้ นํ า พฤติ ก รรม เพื่ อนํ า ไปสู
ความสําเร็จตามความปรารถนาที่นักโฆษณาชวนเชื่อตองการและVictoria O’Donnell and
June Kable6 ใหคํานิยามวาเปน ความซับซอน ความตอเนื่อง ปฏิสัมพันธของกระบวนการซึ่งผู
สงสารและผูรับสารถูกเชื่อมตอดวยสัญญะ วัจนภาษา และอวัจนภาษา ผานสิ่งที่ผูโนมนาวจิตใจ
พยายามมีอิทธิพลครอบงําผูถูกโนมนาวจิตใจ เพื่อใหนําไปปรับเปลี่ยนทัศนคติหรือพฤติกรรม
เนื่องจากผูถูกโนมนาวจิตใจมีความรับรูที่และขยายและเปลี่ยนแปลงไป
Sophana Srichampa7 เสนอวา การโฆษณาชวนเชื่อเปนเทคนิคที่ใชสรางอิทธิพล
ครอบงํ าความคิ ด อารมณ และพฤติ กรรมของกลุ ม คน เพื่ อประโยชน ใ นการได รั บ ความ
สนับสนุนจากกลุมคนเหลานั้น การโฆษณาชวนเชื่อมีจุดมุงหมายในการโนมนาวจิตใจของผูคน
ใหเชื่อในบางสิ่งหรือกระทําในบางอยางที่พวกเขาไมไดเชื่อหรือกระทําตามปกติ โดยการโฆษณา
ชวนเชื่ อเป นรู ปแบบหนึ่ งของการสร าง “วาทกรรมทางการเมื อง” ซึ่ ง เป น “พลัง ” ที่ อยู
เบื้องหลังหรือซอนเรนอยูภายใตวาทกรรมนั้น
และ Noam Chomsky8 เสนอวา “เหตุผลประการสําคัญของการโฆษณาชวนเชื่อคือ
การโฆษณาชวนเชื่อมักจะทํ างานไดอย างมีป ระสิ ทธิ ภาพกับ ผูค นที่มี การศึกษา (Educated)
มากกวาผูที่ขาดการศึกษา (Uneducated) เพราะคนที่มีการศึกษาเปนคนที่อานมาก พวกเขา
จึงจะไดรับสารโฆษณาชวนเชื่อมากเชนกัน”

5

Jowett, Garth S.; O'Donnell, Victoria, Propaganda & Persuasion (Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2015),
p.7.
6
Ibid.
7
Srichampa, Sophana, “Vietnamese Propaganda reflections from 1945-2000” (This paper was
presented at the 1st World Congress on “The Power of Language”, 22-25 May 2006 Bangkok), p.87.
8
Chomsky, Noam, “Propaganda, American-Style” available from
http://www.zpub.com/un/chomsky.html (February 29, 2016).
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จากข อ เสนอต า ง ๆ ข า งต น เมื่ อ นํ า การโฆษณาชวนเชื่ อ มาใช ใ นการศึ ก ษา
ประวัติศาสตร Jowett and O’Donnell ไดเสนอวา “เปนการพิจารณาถึงการดําเนินงานของ
นักโฆษณาชวนเชื่อในเหตุการณที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณที่เกิดภายหลัง ซึ่งสงผลตอการโฆษณา
ชวนเชื่อ”
สําหรับแนวคิดเรื่องวาทกรรมผูวิจัยไดศึกษาจากบทความของ สมชาย ศรีสันต เรื่ อง
ฟูโกตในการศึกษาหลังการพัฒนา9 และงานเขียนของ กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน
เรื่อง สายธารแห งนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร การเมืองกับสื่อสารศึกษา 10 ซึ่งไดศึกษาแนวคิ ด
วาทกรรมของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault)
ฟูโกตสนใจสิ่งที่อยูเบื้องหลังของการกอรูปขึ้นกอนจะมาเปนวาทกรรม ในฐานะที่เปน
ระบบทางสัญญะที่มีความหมาย เปนความคิดชิ้นเล็กชิ้นนอยที่มารวมกันอยางเปนระเบียบ เปน
กฎเกณฑที่ทําใหปรากฏเปนรูปรางทางประวัติศาสตรความเปนมา ซึ่งบงชี้รูปแบบ วิธีการ ทาที
ของการพูดถึงสิ่งนั้น รวมถึงบรรดาเทคนิควิธีการเครื่องไมเครื่องมือประกอบการพูด การเขียนที่
ผลิ ต สร าง และสถาปนาระบบกฎเกณฑ รวมทั้ ง ความคิ ด สิ่ ง เหล านี้ เ มื่ อเชื่ อมต อและเสนอ
ตัวอยางเปนระเบียบ ไดกลายเปนสถาบันที่ทําหนาที่เฉพาะในที่สุด ในอีกรูปแบบหนึ่งวาทกรรม
ก็มีลกั ษณะเปนตัวแทนที่มองไมเห็นแตเปนสิ่งที่อยูในจิตใจไดรับการรับรองวาเปนความถูกตอง
โดยสามารถสัมผัสมันไดผานภาษา
ฟูโกตเห็นวา วาทกรรมเปนสิ่งที่ไมหยุดนิ่ง แตเปนความเลื่อนไหลที่ไมตอเนื่องเปนชิ้น
เล็ ก ชิ้ น น อ ยที่ ไ หลเลื่ อ นมารวมกั นในลั กษณะที่ เ รี ย กว า ปฏิ บั ติ ก ารทางวาทกรรม ซึ่ ง เป น
กระบวนการจัดชั้นแบงประเภทความสัมพันธของมโนทัศนตาง ๆ จุดสนใจของฟูโกตจึงไมใ ช
ภาษา แตเปนภาษาที่กลายมาเปนวาทกรรมในฐานะของการเป นตัวแทนเชื่อมโยงการพูด การ
เขียนทําใหเกิดระบบความหมาย บงบอกรูปแบบวิ ธีการของการพู ดและเขี ยน กฎเกณฑการ
9

สามชาย ศรีสันต, “ฟูโกตในการศึกษาหลัง การพัฒนา” ใน อนุส รณ อุณโณ, จันทนี เจริญศรี, สลิส า ยุตะนันท;
บรรณาธิการ, อานวิพากษ มิเชล ฟูโกต (กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน, 2558)
10
กาญจนา แกวเทพ, สายธารนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองกับสื่อสารศึกษา (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ, 2541).
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ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต อ สิ่ ง นั้ น วาทกรรมจึ ง เป น ตั ว แทนของระบบความหมายที่ มี มิ ติ ท าง
ประวัติ ศาสตร สั่งสมอยูเ ปนความทรงจํา เปนความรูที่ถู กสรางขึ้ นด วยภาษา และวั ตถุ ที่ถู ก
ศึกษาเพื่อเกิดความรู
นอกจากนี้ ฟูโกตยังชี้ใหเห็นถึงบทบาทและการใชอํานาจจองวาทกรรมที่มีตอมนุษย
ในสังคม และในเวลาเดียวกันก็ตองการทาทายบทบาทและการใชอาจนั้น ดวยการเปดเผยให
เห็นวาอํานาจและความชอบธรรมของมนุษยกลุ มหนึ่ง อางว ามาจากแหล งความรู สารพั ดนั้ น
แทจริงแลวเปนเพียงผลผลิตของวาทกรรมชุดหนึ่ง ๆ เทานั้น
สําหรับ การศึกษาปฏิ บัติการครอบงํ าทางความคิ ด แนวคิด เรื่ องวาทกรรมสามารถ
นํามาใชอธิ บายถึง วาทกรรมที่ข บวนการเวีย ดกงใชต ลอดช วงสงครามนั้ นคื อ “ผู รุ กรานชาว
อเมริกัน” (American Invaders) ซึ่งไดเปนวาทกรรมที่ควบคุมสังคมใหตอตานสหรัฐอเมริกา
และหันเขามารวมกับขบวนการเวียดกง ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ไดใชวาทกรรม “เสรี” และ
“สรางความสงบในเวียดนามใต” (Pacification) เพื่ออางถึงความชอบธรรมในการสนับสนุน
รั ฐ บาลเวี ย ดนามใต ภ ายใต โ ครงการต า ง ๆ เมื่ อพิ จ ารณาตามแนวทางขอฟู โ กต ก็ จ ะเห็ น
ปรากฏการณที่วาทกรรมเหลานั้นถูกตั้งคําถามและพยายามเปดโปงชุดวาทกรรมนั้น ๆ เมื่อนํา
แนวคิ ดเรื่องการโฆษณาชวนเชื่ อมาผนวกรวมกั บแนวคิ ดเรื่องวาทกรรมจะทํ าให เห็ นถึ งการ
ขั บ เคลื่ อ นของปฏิ บั ติ การครอบงํ าทางความคิ ด ที่ ส นั บ สนุ น ต อต าน เพิ่ ม พู น และลดทอน
ความชอบธรรมในการสื่ อสารของขบวนการเวี ย ดกงและสหรั ฐ อเมริ กาตลอดช วงสงคราม
เวียดนาม
แนวคิด/อุ ดมการณ์ของขบวนการเวียดกงและสหรัฐอเมริกาเพือสร้างฐานมวลชนใน
สงครามเวียดนาม
แนวคิด/อุดมการณของขบวนการเวียดกง
ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดจัดใหมีการประชุมสมัชชาพรรคแรงงานเวียดนามครั้งที่ 3
ระหวางวันที่ 5-10 กันยายน 1960 ที่กรุงฮานอย ตามมติการประชุมในครั้งนี้ เปนการประชุม
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เพื่อสรางลัทธิสังคมนิยมใหเกิดขึ้นในภาคเหนือ รวมถึงเปนการประชุมเพื่อวางแผนการตอสูให
เวี ยดนามกลั บมารวมเปนประเทศที่ มีเ อกภาพอีกครั้ง พรรคได ปลุ กใจให ประชาชนเข าร วม
ขอสรุปการประชุมวา “Đoàn kết toàn dân, phát huy truyền thống của nhân dân ta
và đoàn kết với các nước XHCN đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững
chắc lên CNXH, xây dựng đời sốngấm no, hạnh phúc ở miền Bắc và củng cố MB
trở thanh cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhấ tnước nhà”11 หมายถึง
“ความเปนเอกภาพแหงชาติ สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนและความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกันกับบรรดาประเทศสังคมนิยมใหกับภาคเหนือโดยเร็ว เดินหนาอยางเขมแข็ง เดินหนา
อยางมั่นคงเพื่อสังคมนิยม สรางชีวิตที่รุงเรือง ความสุขในภาคเหนือและ ความเปนหนึ่งเดียวใน
ภาคเหนือใหกลายเปนฐานที่มั่นอันแข็งแกรงสําหรับการตอสูเพื่อรวมประเทศ” (ผูวิจัย)
เลซวน (Lê Duẩn)ในฐานะเลขาธิการพรรคแรงงานเวียดนามไดรายงานตอที่ประชุม
ถึงงานที่พรรคแรงงานไดรับมอบหมายใหมีสวนรวมจัดตั้งองคกรเพื่อดําเนินงานปฏิวัติในภาคใต
เพราะพรรคตระหนักวางานหลักในภาคใตคือ การรวมชาติและการกําจัดระบอบการปกครอง
แบบอาณานิค มกึ่ ง ศักดินาในภาคใต ให ห มดไป ภายใต การนํ าของพรรคแรงงานเวี ยดนามที่
รวมกับชนชั้นกรรมกร ชาวนา และกองทัพเพื่อจัดตั้งแนวรวมปลดปลอยแหงชาติเพื่อตอตาน
สหรัฐอเมริกาและกลุมตัวแทนของสหรัฐอเมริกา อาทิ โงดิ่ญเซี่ยม (Ngô Đình Diệm)12 เซือง
วันมินห(Dương Văn Minh) เหงวียนแคงห (Nguyễn Khánh) เหงวียนวันเถี่ยว (Nguyễn
Văn Thiệu)13 “ขบวนการแนวรวมปลดปลอยแหงชาติเวียดนามใต ” (National Liberation
Front of South Vietnam - Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam) หรือ
ที่รูจักในนาม “เวียดกง” (Việt cộng) กอตั้งขึ้นอยางเปนทางการและไดรับการรับรองจาก
11

TrườngĐạihọcNgoạingữ, “CáckỳĐạiHộiĐảngCộngsảnViệt Nam TừĐạiHội I ĐếnĐạiHội X” available from
http://ulis.vnu.edu.vn/taxonomy/term/46/918 (March 14, 2016).
12
นิษฐนาถ นิลดี, “ขบวนการคอมมิวนิสตในเวียดนาม ค.ศ. 1945-1975,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร ภาควิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2555), หนา 109.
13
รายชื่อ 4 บุคคลถัดมาเปนรัฐบาลทีส่ ืบตอจากโงดิ่ญเซี่ยม
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พรรคแรงงานในวันที่ 20 ธันวาคม 196014 โดยมี เหงวียน ฮิว เถอ (Nguyễn Hữu Thọ) เปน
ประธานองคกร ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดกลาวถึงจุดประสงคของแนวรวมปลดปลอยแหงชาติ
เวียดนามใตดังนี้
“...แนวรวมปลดปลอยแหงชาติเวียดนามใตมีจุดประสงคที่ชัดเจนคือ เพื่อตอตานการ
รุกรานจากสหรัฐอเมริกา เพื่อประสบความสําเร็จในเรื่องของอิสรภาพ ความสงบสุข และความ
เปนกลาง รวมถึงการกาวไปขางหนาอยาง คอยเปนคอยไปภายใตการรวมตัวกันอีกครั้งของชาติ
แนวรวมปลดปลอยแหงชาติเวียดนามใตเปนองคกรเคลื่อนไหว แบบชาตินิยมจัดตั้งขึ้นโดยกลุม
ประชาชนผู รั กชาติ เ พื่ อต อต านการกดขี่ จากสหรั ฐ อเมริ กา แกนนํ าของแนวร วมปลดปล อย
แหงชาติเวียดนามใตนั้นเปนตัวแทนของคนทางใตที่ทําหนาที่แทนชาวเวียดนามทั้งหมดในการ
เคลื่อนไหวปลดปลอยอิสรภาพของชาวเวียดนามใต โดยดําเนินการภายใตการควบคุมจากพรรค
แรงงานเพื่อรวมกันรวมชาติเวียดนามใหเปนหนึ่งเดียว และตอตานการรุกรานจากสหรัฐอเมริกา
ใหประสบผลสําเร็จไดในที่สุด…”15
ขบวนการเวียดกงวางนโยบายสําคัญไว 4 ประการคือ16 เพื่อรักษาชาติ (คือการรักษา
ชาติ ใ ห ร อดพ น จากสหรั ฐ อเมริ กาผู รุ ก ราน) เพื่ อ รวมป ตุ ภู มิ ขึ้ นมาใหม เพื่ อ สร า งเอกราช
ประชาธิปไตย ความสงบ ความเปนกลาง และความรุ งเรืองใหกับ เวียดนาม และใชนโยบาย
ตางประเทศเพื่อ “ความสงบสุขและความเปนกลาง”
โครงสรางการบริหารงานของขบวนการเวียดกงประกอบดวยสองสวนคือ สวนบริหาร
และส ว นปฏิ บั ติ ก าร 17 ในป ก ด า นการบริ ห ารมี ห น ว ยงานหลั ก ที่ กํ า กั บ ควบคุ ม ดู แ ลคื อ
“คณะกรรมการกลางของขบวนการแนวร วมปลดปลอยแห งชาติเวี ยดนามใต ” (The NLF
Central Committee) เป นหั วใจหลั กแห ง การจั ด ระเบี ย บและบริ ห ารงานของขบวนการ
14

ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดจีนในคริสตศตวรรษที่ 20, หนา 65-70.
Pike, Douglas, War Peace and The Viet Cong, (Cambridge: The M.I.T. Press, 1969), p.5.
16
Pike, Douglas, War Peace and The Viet Cong, p.4-5.
17
Ibid., p.2.
15
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เวียดกงในขณะที่ปกดานการทหารมีกองกําลังประชาชนกูอิส รภาพ (People’s Liberation
Armed Force-PLAS) เปนหนวยการทหารที่สําคัญ18
ในดานการตอสูของขบวนการเวียดกงเปนการตอสูที่ผสานการตอสูทางการเมืองเขา
กับการตอสูทางทหาร โครงการปฏิบัติการดานการโฆษณาชวนเชื่อของเวียดกงประกอบดวย
สามโครงการ 19 ได แ ก ดิ กเหวิ่ น (Địchvận) การก อกวนและการโฆษณาชวนเชื่ อในเขต
ปลดปล อย เซิ นเหวิ่ น (Đânvận) การแสวงหาการสนั บ สนุนจากประชาชน และบิ ญ เหวิ่ น
(Binhvận) การแสวงหาการสนับสนุนจากขาราชการทหารและพลเรือนของรัฐบาลเวียดนามใต
ภารกิ จที่ สําคั ญของขบวนการเวี ยดกงไดแ ก งานดานการก อกวน-โฆษณาชวนเชื่ อ
(Agit-Prop) หมายถึง ความพยายามอบรมยอมความรูสึกนึกคิดทั้งโดยการแพรขาวสาร และทั้ง
ทางจิตใจ โดยมุงหมายที่จะโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับขบวนการเวียดกง และโฆษณาขอเท็จจริง
ของการปฏิวัติใหแกชาวบาน พรอมกันนั้นยังไดกระตุนใหชาวบานรูสึกเกลียดชังสหรัฐอเมริกา
และรัฐบาลเวียดนามใตอีกดวยและสอง งานโฆษนาจัดระเบียบโดยใชกลุมและสมาคมตาง ๆ
ของขบวนการเวียดกงที่จัดตั้งขึ้นเปนพิเศษเพื่อกระตุนการตื่นตัวของประชาชนภารกิจทั้งสอง
ดานไดมาบรรจบกันในระดับหมูบาน เพื่อจุด มุงหมายในการทําใหรัฐบาลเวียดนามใตสูญเสีย
อํานาจการปกครองในหมูบาน
ความพยายามในการใช กําลั งของรั ฐบาลเวี ยดนามใต เป นหนึ่ ง ในขอกลาวอ างของ
ขบวนการเวียดกง เพื่อสรางคะแนนนิยมภายในหมูบานดักลาส ไดใหความเห็นวา ในระยะแรก
ของปฏิบัติการดานการโฆษณาชวนเชื่อในชนบทนั้น ขบวนการเวียดกงไดใชเนื้อหาการโฆษณา
ชวนเชื่ อว า “ข าศึ กนํ าเอาการใช กําลั ง รุ นแรงมาสู เ รา เราปรารถนาแต เ พี ย งต อสู โ ดยสงบ

18

Pike, Douglas, Viet Cong: The Organization and Techniques of the National Liberation Front of
South Vietnam (USA: The M.I.T Press, 1967), p.132.
19
Pike, Douglas, Viet Cong: The Organization and Techniques of the National Liberation Front of
South Vietnam, p.86.
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เทานั้น”20 แมวาการปฏิบัติการโฆษณาชวนเชื่อไดยุติลงในเชิงสัญลักษณจากการประชุมใหญ
ของขบวนการเวียดกง ระหวางเดือน กุมภาพันธ-มีนาคม 196221 ทวาการโฆษณาชวนเชื่อก็ยัง
เปนหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญของการสรางฐานมวลชนจนถึงชวงปลายสงครามเวียดนาม
แนวคิด/อุดมการณของสหรัฐอเมริกาตอสงครามเวียดนาม
สหรัฐอเมริกาถือวาชัยชนะของขบวนการเวียดมินหในยุทธการเดียนเบียนฟูเปนภัย
คุกคามของคอมมิวนิสตที่กําลังแผขยายอิทธิพลมากขึ้น กอปรกับชัยชนะของเหมาเจอตุงและ
พรรคคอมมิวนิสตจีนใน ค.ศ.1949 และสงครามเกาหลีใน ค.ศ.1950 ไดตอกย้ําถึงความเชื่อใน
ทฤษฎี โดมิโ น (Domino Theory) ของประธานาธิ บ ดีไ อเซนฮาวร (Eisenhower) และนาย
จอหน ฟอสเตอร ดัลเลส (John Foster Dulles) รัฐมนตรีวาการตางประเทศของสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเป นผูมี บทบาทกําหนดนโยบายสงครามเย็นของสหรัฐ อเมริกาในชวง ค.ศ. 1953-195922
ทฤษฎีดังกลาวเชื่อวา “ถาเอเชียตะวันออกเฉียงใตตกอยูภายใตอิทธิพลของคอมมิวนิสต เราจะ
พบกับการพายแพถอยรนทางการเมืองครั้งสําคัญ ซึ่งจะสงผลกระทบไปถึงสวนอื่นๆ ของโลก
ทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งตะวันออกกลางและออสเตรเลีย จะอยูในสภาวะที่ลอแหลมอยาง
ยิ่ง”23
สมั ย รั ฐ บาลไอเซนฮาวร จึ ง เป น การเข าแทรกแซงเวี ย ดนามใต เ พื่ อ ป องกั น ไม ใ ห
เวียดนามเหนือใชกําลังทหารเขายึดครองและตั้งรัฐบาลเผด็จการเบ็ดเสร็จขึ้นปกครองเวียดนาม
ใต ทั้งนี้เพราะวาชัยชนะของคอมมิวนิสตจะทําใหเวียดนามเดือดรอนไปอยางกวางขวางและจะ
ทําใหสหรัฐอเมริกา “เสียผลประโยชนทางยุทธศาสตร” อีกทั้งเปนภัยคุกคามตอพันธมิตรใน
20

ดักลาส ไพค, เวียดกง: การจัดระเบียบงานและเทคนิคของแนวกูอิสรภาพแหงชาติเวียดนามใต, แปลโดย ฉลวย พิชัย
ศรทัต (พระนคร: กาวหนา, 2511), หนา 191.
21
ดักลาส ไพค, เวียดกง: การจัดระเบียบงานและเทคนิคของแนวกูอิสรภาพแหงชาติเวียดนามใต, หนา 192.
22
สุด จอนเจิดสิน, ประวัติศาสตรเวียดนามตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปจจุบนั , หนา 264.
23
Government Printing Office, Public Papers of the President: Dwight D. Eisenhower, 1954
(Washington, D.C.:, 1960), 383, quoted in Sara Stratton, “The Ties That Bind: The Domino Theory in
American Foreign Policy, 1947 – 1968”, p.2-3.
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ประเทศอื่น ๆ ที่ ไมใ ชคอมมิวนิสต ในขณะที่พรรคคอมมิ วนิส ตแห งชาติเวี ยดนามแสดงทาที
สนับสนุนการตอสูดวยกําลังการปฏิบัติการแทรกซึมเขามาในเวียดนามใต และการเคลื่อนไหว
ทางการเมืองเพื่อรวมเวียดนามใต
นโยบายที่มีตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงเวลานี้ กอเกิดการจัดตั้งองคกร
สนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia Treaty Organization - SEATO) ซึ่ง
เป น องค กรเพื่ อ ความร ว มมื อ ทางการทหารและการเมื อ งในการยั บ ยั้ ง การขยายตั ว ของ
คอมมิ วนิ สต ในภู มิภ าค แตท ว า SEATO ไมไ ดเ ป นเครื่ องค้ําประกันวาคอมมิ วนิส ตเ วีย ดนาม
เหนือจะไมขยายตัวลงมายังเวียดนามใต เพื่อใหมั่นใจวาเวียดนามใตจะปลอดจากการรุกราน
หรือแทรกแซงจากเวียดนามเหนือ สหรัฐอเมริกาจึงเขามามีบทบาทโดนตรงในการค้ําประกัน
อธิปไตยของรัฐบาลเวียดนามใต นับตั้งแต ค.ศ.1954 เปนตนมา24
เมื่ อถึ ง สมั ย รั ฐ บาลเคนเนดี ได สั ญ ญาว าจะเพิ่ ม ความช วยเหลื อทั้ ง ด านทหารและ
เศรษฐกิจแกรัฐบาลเวียดนามใต แตขณะเดียวกันก็ไมพรอมที่จะนําสหรัฐอเมริกาเขาไปรับพันธะ
ผูกพันในการทําสงครามเวียดนามอยางเต็มตัว25 ซึ่ง ถือไดวาเปนการเดิ นตามรอยของรัฐบาล
ไอเซนฮาวร
ภายหลังเหตุการณลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดี รองประธานาธิบดีจอหนสันได
ขึ้นสูอํานาจ มีนโยบายเกี่ยวกับสงครามเวียดนามที่มุงเนนในการใชกําลังทางทหารเปนสําคัญ
ความสําคัญของรัฐ บาลเวียดนามใตต อสหรัฐอเมริกา สะทอนจากคํากลาวของประธานาธิบ ดี
จอหนสันที่มี ตอนายเฮนรี แคบอท ลอดจ (Henry Cabot Lodge, Jr.) วา “เราจะตองไม
สูญเสียเวียดนาม ขาพเจาจะไมเปนประธานาธิบดีที่จะตองเห็นเอเชียตะวันออกเฉียงใตเดินไปสู
หนทางเดี ย วกั บ จี น ”26 อี ก ทั้ ง จากบั น ทึ ก ปฏิ บั ติ ก ารของสภาความมั่ น คงแห ง ชาติ 273
24

สุด จอนเจิดสิน, ประวัติศาสตรเวียดนามตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปจจุบัน, หนา 265.
เรื่องเดียวกัน, หนา 271.
26
Morison, Commager and Leuchtenburg, The Growth of the American Republic (New York: Oxford
University Press, 1980), 776. อางใน สมร นิติทัณฑประภาศ, ประวัติศาสตรส หรัฐอเมริกาหลัง สงครามโลกครั้ง ที่ 2
ค.ศ. 1975-ปจจุบัน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553), หนา 18.
25
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(National Security Action Memmorandum 273) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายประกาศสําคัญ
ของสหรัฐอเมริกาตอเวียดนามใตวา “เพื่อชวยเหลือรัฐบาลและประชาชนของประเทศนั้นให
ประสบชัยชนะตอการกบฏที่ไดรับการนําและสนับสนุนจากพวกคอมมิวนิสตนอกประเทศ”27
นอกจากนี้ใน ค.ศ.1964 ไดเกิด “มติอาวตังเกี๋ย” (Tonkin Gulf Resolution) ซึ่ง
สหรัฐอเมริกาและฝายบริหารของรัฐบาลเรียกวา “มติเอเชียตะวันออกเฉียงใต” (Southeast
Asia Resolution) ที่ไดมอบอํานาจใหประธานาธิบดีมีอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมายใน
การใช ท หารทํ าสงครามเวี ย ดนามอย างเต็ ม ที่ใ นฐานะจอมทั พ แมวาจะไม ได มี การประกาศ
สงครามกับเวียดนามเหนืออยางเปนทางการก็ตาม หลั งจากมติอาวตังเกี๋ ยประกาศใชจํานวน
ทหารอเมริกันถู กส ง ไปยัง สนามรบเวีย ดนามกวา 475,000 คน28 เพื่อปฏิบั ติการค นหาและ
ทําลาย (Search and Destroy) พวกเวียดกงใหหมดสิ้นไปจากเวียดนามใต
เหตุผลประการหนึ่งในการแทรกแซงเวียดนามใตของประธานาธิบดีจอหนสัน สะทอน
จากสุ นทรพจน ข องเขาในวั นที่ 7 เมษายน 1975 ณ มหาวิ ท ยาลั ยจอนส ฮ อปกิ นส (Johns
Hopkins University) เขาไดตอบคําถามที่ถามวา “ทําไมสิ่งนี้คือสภาพความเปนจริงของความ
กังวลของพวกเรา ทําไมพวกเราตองไปเวียดนามใต”
“... พวกเราไปที่นั่นเพราะ เรามีสัญญาที่จะตองรักษา ตั้งแตป 1954 ประธานาธิบดี
ของสหรัฐอเมริกาทุกคนไดเสนอที่จะสนับสนุนประชาชนของสาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนาม
ใต ) เราต องชวยสร าง และเราต องชวยป องกั น ดั งนั้ น ในหลายป ที่ ผานมา เราได ทํ าตามคํ า
ปฏิญาณแหงชาติในการรักษาเพื่อปองกันเอกราชของสาธารณรัฐเวียดนาม...”29
27

Mowry, E. George; Brownell, A. Blaine, The Urban Nation 1920-1980 (New York: Hill and Wang,
1981), 257. อางใน สมร นิติทัณฑประภาศ, ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ค.ศ. 1975-ปจจุบัน,
หนาเดียวกัน.
28
เรื่องเดียวกัน, หนา 20, 24.
29
Lyndon B. Johnson, “Peace without Conquest,” 7th April, 1965 quoted in ZuzanaHodbod’ová, “The
Vietnam War, Public Opinion and American Culture” (Diploma’s Thesis, Department of English
Language and Literature, Faculty of Education. Masaryk University Brno, 2008), p.19.
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จากความขั ด แย ง ที่ แ บ ง ออกเป นสองฝ ายท า มกลางสั ง คมอเมริ กันที่ มี ทั ศ นคติ ต อ
สงครามเวียดนาม คือ ฝายสนับสนุนการทําสงคราม เรียกวา เหยี่ยว (Hawks) กับ ฝายตอตาน
สงครามเวีย ดนาม เรีย กว า นกเขา (Doves) เปนปจจัย ภายในประเทศที่ สําคัญ ซึ่ งส งผลต อ
คะแนนนิ ย มในตั ว ประธานาธิ บ ดี จอห น สั น ผนวกกั บ เหตุ ก ารณ ก ารโจมตี ใ นวั น ตรุ ษญวน
(Tet Offensive 1968) ซึ่งเปนการฉีกภาพมายาที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกามักโฆษณาชวนเชื่อตอ
สังคมอยูเสมอวาฝายเวียดนามใตกําลังไดเปรียบหรือสถานการณเปนผลดีตอฝายเวียดนามใต
ไดถูกแทนที่ดวยความตกตะลึงที่ขบวนการเวียดกงและกองทัพประชาชนของเวียดนามเหนือ
สามารถบุ กยึดพื้นที่ จังหวัดตาง ๆ ซึ่ง ไดทําลายขวัญและกําลังใจของผูคนในเวียดนามใตและ
ทหารอเมริกันไปจํานวนไมนอย อาทิ การเขายึดเมืองเว ซึ่งถือไดวาเปนศูนยกลางความเชื่อของ
ผูคนเวีย ดนาม จากอดี ตที่เปนราชธานีเกา การเข ายึดสถานทูตอเมริกาในใจกลางกรุ งไซงอน
แรงสนับสนุนเพื่อตานสงครามเวียดนามจึงเพิ่มขึ้นในสังคมอเมริกัน
ภายหลั ง การเลื อกตั้ ง ใน ค.ศ.1960 นิ กสั นได ขึ้ นสู อํานาจในฐานะรั ฐ บาลใหม จึ ง
แสวงหาทางยุติสงครามเวียดนาม “อยางมีเกียรติ” เพราะเรื่องนี้เกี่ยวของกับทั้งเกียรติภูมิและ
ความนาเชื่อของสหรัฐอเมริกาทั้งในแงของการรักษาพันธกรณีหรือคํามั่นสัญญาตาง ๆ และการ
มีเจตนารมณที่แนวแนที่จะเผชิญกับการคุกคามทาทายทั้งหลาย ประเด็นทางนโยบายสําคัญจึง
ไดแก การหาทางถอนตัวจากสงครามโดยไมใหเปนการแสดงวาสหรัฐอเมริกาเปนฝายยอมจํานน
กลไกการโฆษณาชวนเชือของขบวนการเวียดกง
ขบวนการเวียดกงมีการจัดตั้งโครงสรางองคกรและสมาคมตางในระดับตาง ๆ เพื่ อ
เปนกลไกดําเนินงานปฏิบัติการครอบงําทางความคิด ซึ่งเปนสวนสําคัญในการสรางฐานมวลชน
สนับสนุนกิจกรรมของขบวนการเวียดกง
สํานักเลขาธิการ (The Secretariat)
สํานักเลขาธิการเปนองคกรสําคัญระดับชาติในดานการบริหารและกิจการองคกร โดย
มีเลขาธิการใหญเปนผู บริหาร สํานักเลขาธิการประกอบดวย 5 แผนกสําคัญคือแผนกกิจการ
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องคกร (Organizational Activity Section) ทําหนาที่ดูแลการรับสมัครสมาชิกและการกอตั้ง
องคกร แผนกสมาชิกสมาคมกูอิสรภาพถาวร (Permanent Liberation Association Liaison
Section) ประสานงานในกิจกรรมตาง ๆ ของสมาคม 6 สมาคมที่กอตั้งโดยขบวนการเวียดกง
แผนกปลุกปน-โฆษณา (Agit-Prop Section) ดําเนินการภายใตการดูแลของแผนกโฆษณาชวน
เชื่อ วัฒนธรรม และการปลูกฝงของสํานักงานกลางเวียดนามใต (Central Office for South
Vietnam-COSVN) และควบคุมงานดานสื่อมวลชนและการฝกทักษะของกลุมปลุกปน-โฆษณา
แผนกสรางศรัทธาในการทหาร (Military Proselytizing Section) ปลูกฝงความศรัทธาใน
กองทัพ ให กับ บรรดาสมาชิกเวี ยดกง แผนกบริห าร (Administrative Section) ดู แลด าน
งบประมาณ รายจาย ขาวสาร ความปลอดภัย และการสื่อสารของขบวนการเวียดกง30
สํานักงานกลางเวียดนามใต (Central Office for South Vietnam- COSVN)
สํานักงานกลางเวียดนามใตเปนองคกรที่ถูกกอตั้งโดยพรรคลาวดงเพื่อดําเนินกิจกรรม
ของคอมมิวนิสตในเวียดนามใต อีกทั้งยังเปน “คณะกรรมการเพื่อรวมชาติ” (Reunification
Board) ของคณะกรรมการกลางพรรค ซึ่ งมี กลไกการทํ างาน 6 แผนก ได แ ก แผนกองค กร
(Organization Section) ควบคุมการบริหารงานทุกกิจกรรมที่เกี่ยวของกับสมาชิกขององคกร
และดู แ ลป ญ หาการลงทะเบี ย นและการสมั ค รสมาชิ กระดั บ สู ง แผนกการโฆษณาชวนเชื่ อ
วัฒนธรรม และการปลูกฝง (Propaganda, Culture, and Indoctrination Section) หรือ
เรียกวา แผนกโฆษณาชวนเชื่อและการฝกอบรม (Propaganda and Training Section) ดูแล
สื่อในการโฆษณาชวนเชื่อของขบวนการเวียดกง แผนกการเงินและเศรษฐกิจ (Finance and
Economy Section) ดู แ ลด านงบประมาณ อั ต ราภาษี แ ผนกความปลอดภั ย (Security
Section) ดูแลดานการขาวสารและการตอบโตขาวสาร แผนกสรางความศรัทธาของพลเรือน
(Civilian Proselytizing Section) รับสมัครสมาชิกพลเรือนเพื่อรับหนาที่เปนฝายประสานงาน
ระหวางสํานักงานฯกับขบวนการเวียดกง และแทรกซึมในกลุมผูไมใช คออมมิวนิสตแผนกสราง

30

SEATO, The Viet Cong Political Infrastructure In South Vietnam ([S.l.]: SEATO, 1972), p.23-24.
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ความศรัทธาในการทหาร (Military Proselytizing Section) สรางแรงจูงใจใหกับกองกําลัง
ของเวียดกง31
สํานั กงานกลางเวีย ดนามใตยั งมี บทบาทสําคัญ ในการกอตั้ง สถานี วิท ยุ Southern
Liberation Radio หรือที่ในปจจุบันเรียกวา Voice of Ho Chi Minh City People ที่กอตั้ง
ขึ้นในวั นที่ 1 กุ ม ภาพั นธ 1962 ในจั ง หวั ด ด งนาย (Đồng Nai) ห างจากไซ ง อนเพี ย ง 30
กิโลเมตร สถานีวิทยุนี้ทํ าใหเกิด จุดเปลี่ย นในการตอสูเพื่ออิสรภาพแหงชาติ โดยการรองขอ
ความชวยเหลือของประชาชนเพื่อรวมกันสรางอิสรภาพใหเกิ ดจากการนําของประธานาธิบ ดี
โฮจิมินห คณะกรรมการพรรคลาวดง และขบวนการเวียดกง 32 สถานีวิทยาแหงนี้เปนอีกหนึ่ง
กลไกในการโฆษณาชวนเชื่ อของขบวนการเวีย ดกงที่มี ความสําคั ญ เพราะตั้ง อยู ในพื้ นที่ ของ
เวียดนามใต ทําใหการกระจายเสียงสามารถเขาถึงผูคนในเวียดนามใตได
นอกจากสถานีวิทยุ Southern Liberation Radio ที่มีบทบาทสําคัญในการตอตาน
สหรัฐอเมริกา ยังคงมีสถานีวิทยุ Hanoi Radio ซึ่งมีบทบาทสําคัญไมนอยไปกวากัน สถานีวิทยุ
Hanoi Radio มี นักวิ ทยุ ที่ มี ชื่อเสีย งเป นสตรี ช าวเวี ยดนามชื่ อ จิ่ ง ถิเ หงาะ (TrịnhThịNgọ)
ในชวงสงครามเวียดนาม เธอไดออกอากาศรายการสามรายการตอวันดวยการใชภาษาอังกฤษ
โจมตีกองทัพอเมริกัน ในทุก ๆ วันเธอจะอานรายชื่อทหารอเมริกันที่เพิ่งถู กฆา โนมนาวจิตใจ
ทหาร GIs วาการรุกรานเวียดนามใตข องสหรัฐอเมริกาเปนสิ่งที่ไมยุติธรรมและผิดศีลธรรม
พรอมกันนั้นก็ไดเปดเพลงตอตานสงครามเพื่อที่จะทําใหเหลาทหาร GIs รูสึกหวนคํานึงและ
คิดถึงบาน เธอถูกขนานนามวา Hanoi Hannah และ the Dragon Lady จากทหาร GIs เธอ
จึงเปนกระบอกเสียงสําคัญในการโฆษณาชวนเชื่อตอตานสหรัฐอเมริกา33

31

SEATO, The Viet Cong Political Infrastructure In South Vietnam, p.9-10.
Vietnam News “Southern Liberation Radio's 50th birthday” available from
http://vietnamnews.vn/politics-laws/220701/southern-liberation-radios-50th-birthday.html (April 13,
2016).
33
Neatorama “Now Hear This: Radio War Propagandists”available from
http://www.neatorama.com/2011/08/29/now-hear-this-radio-war-propagandists/ (April 13, 2016).
32
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องคกรวิจัยกลาง
องคกรจิวัยกลางของเวียดกงที่ตั้งอยู ณ กรุงฮานาย หรือที่เรียกวา มีสาขาสืบขาวลับ
ซับซอนมาจากแหลงต าง ๆ ทั่วโลก และมุงอยูที่เวี ยดนามใต เป นสํ าคัญ องค กรวิ จัยนี้ทํ างาน
ตาง ๆ ใหพรรคลาวดงและกองทัพเวียดนามเหนือ โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิด
ของประธานโฮจิมินห แบงเปน 6 แผนก และมีหนวยงานพิเศษเกี่ยวกับรหัสโดยเฉพาะ ไดแก
แผนกบริ ห าร แผนกพลพรรค แผนกสื่ อสารติ ด ตอ แผนกจารกรรม แผนกวิจั ย และแผนก
ฝกอบรม แตละแผนกมีสาขางานเปนหนวยยอย ๆ รับผิดชอบ อาทิ แผนกวิจัยมีสาขายอยฝาย
การเมื อง ฝ ายเศรษฐกิจและฝายทหาร การสืบ ขาวจากตางประเทศมีศู นย พิเศษดํ าเนินงาน
ติดตอกันกับหนวยพิเศษที่ไฮฟองและฮองกาย34
กลุมสนับสนุนกิจกรรมของขบวนการเวียดกง
สมาคมกูอิสรภาพฝายปฏิบัติงาน 6 องคกร เปนสมาคมเคลื่อนไหวทางการเมืองและ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก ารของขบวนการเวี ย ดกง ได แ ก สมาคมกู อิ ส รพภาพของชาวนา
(Farmer’s Liberation Association-FLA / Hội nông dân giải phóng) สมาคมกูอิสรภาพ
ของสตรี(Women’s Liberation Association/ Hội Phụ nữ giải phóng) สมาคมกูอิสรภาพ
ของแรงงาน(Worker’s Liberation Association-WLA / Hội lao động giải phóng)
สมาคมกูอิสรภาพของเยาวชน (Youth Liberation Association-YLA / Hội thanh niên giải
phóng) สมาคมกูอิสรภาพของนักศึกษา (Student Liberation Association-SLA / Hội lien
hiệp sinh viên và học sinh giải phóng) และสมาคมกูอิสรภาพทางวัฒนธรรม (Cultural
Liberation Association/ Hội văn nghệ giải phóng) เห็นไดสมาคมกูอิสรภาพครอบคลุม
ทุกอาชีพของสังคมเวียดนาม
บทบาทของสมาคมเหลานี้คือการแทรกซึมอยูในชมชนตาง ๆ ของเวียดนามเหนือและ
ใต ซึ่งเปดรับสมาชิกที่มีคุณลักษณะตรงตามชื่อของสมาคม เชน ชาวนาก็จะสมัครเขาสมาคมกู
อิ ส รภาพของชาวนา แรงงานก็ จะสมั ค รเข า สมาคมกู อิ ส รภาพของแรงงาน ส ว นสมาคมกู
อิสรภาพทางวัฒนธรรมเปนศูนยรวมบรรดาผูที่สรางผลงานดานวัฒนธรรม อาทิ นักเขียน ซึ่ง
34

สหรัฐอเมริกา, กระทรวงตางประเทศ, การรุกรานจากทางเหนือ รายงานเรื่องเวียตนามเหนือกอกวนรังควานเพือ่ ยึด
อํานาจในเวียดนามใต (พระนคร: ศิริพัสต, 2508), หนา 41-42.
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สมาคมแตละสมาคมจะมีขอ กําหนดในการรับสมัครและระเบียบในการดําเนินงานที่แตกตางกัน
ออกไป ทั้งนี้ สมาคมที่เ ปรีย บเสมือนหัวใจหลักของขบวนการเวียดกงคื อ สมาคมกู อิสรภาพ
ชาวนา เนื่องจากประชากรสวนใหญของเวียดนามประกอบอาชีพเกษตรกรรม35
ยุ ทธศาสตร์การดําเนินการโฆษณาชวนเชือ
ขบวนการเวียดกงไดมีคําสั่งตอสมาชิกใน ค.ศ.1961 เพื่อเริ่มการโฆษณาชวนเชื่อผาน
ใบปลิว การใชใบปลิวจะใชในบริเวณพื้นที่ที่ขบวนการเวียดกงไมสามารถควบคุมได เวียดกงมี
จุดประสงคเพื่อกอใหเกิดการลุกขึ้นและตอสูกับรัฐบาลเวียดนามใตและสหรัฐอเมริกา เวียดกง
ไดใชพื้นที่ที่ไมมีหนวยงานหรือเปนพื้นที่ออนไหว อาทิ บริเวณเมืองหลวงของจังหวัดเปนพื้นที่
ปฏิบัติการ ใบปลิวเหลานี้ไดกอใหเกิดความหวังในหมูประชาชนเพื่อตอตานศัตรูและเพื่อความ
เขมขนของการปฏิวัติ สําหรับในพื้นที่ที่เวียดกงมีอิทธิพลอยูแตทวาศัตรูยังคงสามารถควบคุม
พื้นที่ได เวียดกงจะใชการโฆษณาชวนเชื่อผานใบปลิวเพื่อการกอตั้งองคกรลับขึ้น สิ่งเหลานี้เปน
จุด ประสงค ของการใช ใบปลิ ว ใบปลิวจะใช เ ผยแพร เกี่ ย วกั บนโยบายทั่ วไปเทานั้ น สํ าหรั บ
รายละเอียดเชิงลึกจะใชการกอกวน-ชวนเชื่อ (Agit-Prop) ผานการปฏิบัติการแบบสื่อสารตัวตอ
ตัว เพราะมีความกังวลถึงความลับหากใชใบปลิวมากเกินไป36
เป าหมายในการโฆษณาชวนเชื่ อของขบวนการเวี ยดกงนอกจากจะเป นประชาชน
ทั่วไปแลว ยัง ไดกําหนดเป าหมายไปที่บ รรดาขาราชการทหารและพลเรือนของเวี ยดนามใต
เนื่องจากขาราชการเหลานี้เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนระบอบการปกครองในเวียดนามใต
อีกทั้งยังเสมือนเปนแขนขาของการปกครองที่สหรัฐอเมริกาใหการสนับสนุนอยูเบื้องหลังดวย
เวียดกงจึงริเริ่มโครงการบิญเหวิ่น (Binhvận) เพื่อบอนทําลายกําลังใจของทหารเวียดนามใต

35

อานเพิ่มเติมใน ไพค, ดักลาส, เวียดกง: การจัดระเบียบงานและเทคนิคของแนวกูอิสรภาพแหงชาติเวียดนามใต, แปล
โดย ฉลวย พิชัยศรทัต.
36
Horton Lee, Bobby, “A Content Analysis of Viet Cong Leaflets As Propaganda 1963-1968”, (Master’s
Thesis, Mass Communications, Master of Art, Graduate Faculty of Texas Tech University, 2003), p.2627.
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กลไกการโฆษณาชวนเชือของสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลเวียดนามใต้
การโฆษณาชวนเชื่อขอสหรัฐอเมริกาเริ่มตนในเวียดนามเริ่มตนตั้งแต ค.ศ.1954 ซึ่ง
เปนชวงเวลาที่สหรัฐอเมริกาไดเริ่มตนเขามาใหความชวยเหลือเวียดนามใตจากขอตกลงที่ไดทํา
ไวกับฝรั่งเศส จนกระทั่งตนทศวรรษ 1960 มีองคกรเฉพาะสามองคกรที่ดําเนินการในดานการ
โฆษณาชวนเชื่อและปฏิบั ติการสงครามจิ ตวิท ยา ไดแ ก The U.S. Information Service
(USIS) The U.S. Department of State’s Agency for International Development
(USAID) และ The Joint Chiefs of Staff’s Military Assistance Command (MACV)
อยางไรก็ตามการตอสูเพื่อครอง “Heart and Minds” ของสหรัฐอเมริกาก็ไมสําฤทธิ์ผลจาก
การปฏิบัติการขององคกรทั้งสาม37จนถึ งวันที่ 1 กรกฎาคม 1965 องคกร The Joint U.S.
Public Affairs Office (JUSPAO) ไดกลายเปนตัวแทนของสหรัฐอเมริ กาที่มีอํานาจในการ
ดําเนินกิจกรรมดานโฆษณาชวนเชื่อทุกกิจกรรม ขณะที่รัฐบาลเวียดนามมีกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Ministry Of Information) เปนหน วยงานประสานงานกับ JUSPAO และมี
นโยบายประนีประนอมแหงชาติที่มุงรณรงคใหผูที่เปนคอมมิวนิสตกลับใจมาเขารวมกับรัฐบาล
เหมือนกับโครงการ Chieu Hoi ที่ผลักดันโดยสหรัฐอเมริกา
The U.S. Information Service (USIS)
USIS หรือ The U.S. Information Agency (USIA) เปนหนวยงานดานสื่อสารมวน
ชนของสหรัฐอเมริกา มีบทบาทในการสนับสนุนการระดมทุนและการฝกฝนใหกับเวียดนามใต
เพื่อควบคุมการออกอากาศสามารถดําเนินการไดอยางกวางขวาง38 และใน ค.ศ.1961 USIS ได
ว า จ างชาวเวี ย ดนามเป น ตั ว แทนของ USIS เพื่ อ ปฏิ บั ติ ง านให กับ The Vietnamese
Information Service (VIS) ในแตละจังหวัด ซึ่ง USIS ไดใหเงินทุนสนับสนุนจํานวน 750,000
37

Davis IV, B. Henry, “Mind Games: Setting Conditions for Successful Counterinsurgency Military
Information Support Operations” (Master’s Thesis, Naval Postgraduate School, 2010), p.29
38
Roberts III, Edwin, Mervyn, “United States Psychological Operations in Support of Counterinsurgency
: Vietnam, 1960 to 1965”(Master’s Thesis, History, Master of Art, University of North Texas, 2003),
p.11.
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ดอลลาร สหรั ฐ ใน ค.ศ.1963 และเพิ่ ม ขึ้ นถึง 2.7 ล านดอลลาร ส หรัฐ ใน ค.ศ.1968 เพื่ อใช
เผชิญหนากับการตอสูดวยการโฆษณาชวนเชื่อของเวียดกง39
The U.S. Department of State’s Agency for International
Development (USAID)
USAID เป นหน อยงานช วยเหลื อด านการพั ฒ นาระหว างประเทศ ซึ่ ง ได ใ ห การ
สนั บ สนุ นโครงการ “ปฏิ บั ติ การฝ ายพลเมื องและการสนั บ สนุ นการพั ฒ นาชนบท” (Civil
Operations and Revolutionary Development Support - CORDS) ซึ่งเป นความ
พยายามสําคัญในการสรางชาติ เพื่อความสงบสุขของประเทศจากการดําเนินโครงการพัฒนา
ชนบทที่ประสานงานกับปฏิบัติการทางทหาร40 โดยมีโครงการ Chieu Hoi เปนหนึ่งในโครงการ
สําคัญของ CORDS
The Joint Chiefs of Staff’s Military Assistance Command (MACV)
กองบั ญ ชาการช ว ยเหลื อทางทหารของสหรั ฐ อเมริ ก า (MACV) ก อตั้ ง วั น ที่ 8
กุมภาพันธ 1962 ทําหนาที่ติดตอกับรัฐบาลเวียดนามใต และการวางกําลังที่ปรึกษาทางทหาร
ตั้งอยูในไซงอน แมควีเปนกองบัญชาการชั้นรองทําใหมีขอเสียที่สําคัญหลายประการ เมื่อไดวาง
กองกําลังใน ค.ศ.1965 จําเปนตองมีกองบัญชาการอิสระในเวียดนามขึ้นตรงตอประธานาธิบดี
โดยผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในวอชิงตัน ทําใหแมควี ไมมีอํานาจโดยตรงในการ
ควบคุมปฏิบัติการทางอากาศของกองเรือนอกเวียดนามใต รวมทั้งกองทหารพันธมิตรและทหาร
เวียดนามใต บทบาทของแมควีสิ้นสุดใน ค.ศ.1973 จากการถอนกําลังของสหรัฐอเมริกาออก
จากสงครามเวียดนาม

39

Roberts III, Edwin, Mervyn, United States Psychological Operations in Support of Counterinsurgency :
Vietnam, 1960 to 196, p.59.
40
Schoux, William P., “The Vietnam CORDS Experience : A Model Of Successful Civil-Military
Partnership ?” available from http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/pnaec349.pdf (April 15, 2016).
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The Joint U.S. Public Affairs Office (JUSPAO)
องคกร JUSPAO กอตั้งขึ้นวันที่ 1 กรกฎาคม 1965 อยูภายใตการดูแลของ USIA ซึ่ง
มีสถานทูตอเมริกาแหงเวียดนามใตเปนผูบัญชาการ JUSPAO เปนตัวแทนของสหรัฐอเมริกาที่มี
อํานาจในการดําเนินกิจกรรมดานโฆษณาชวนเชื่อทุกกิจกรรม ซึ่ง Chandler ไดแสดงความเห็น
ไววา “JUSPAO เปนความพยายามอยางยิ่งยวดสิ่งแรกของสหรัฐอเมริกาในการพยายามที่จะ
บูร ณาการทั ศ นคติ ดานจิ ต วิ ท ยาของนโยบายต างประเทศเข ากั บ การเมื อง เศรษฐกิ จ และ
ปฏิบัติการทางทหาร”41
การแพรกระจายขาวสาร JUSPAO ไดผลิตสิ่งพิมพหลายชนิด เชน โปสเตอร ใบปลิว
แผนพั บ หนังสื อพิมพ และนิต ยสาร 42 และให การสนับสนุนงบประมาณสรางสถานีวิท ยุและ
สถานีโทรทัศนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของเวียดนามใต (Ministry of Information
- MOI) เพื่อแพรกระจายขาวสารไปยังชุมชนชนบทในประเทศ43
JUSPAO มีจุดประสงคสําคัญเพื่อบอนทําลายและยกเลิกบรรดากิจกรรมตาง ๆ ที่
สนับสนุนระบอบคอมมิวนิสตในเวียดนามเหนือ และเพื่อชนะ “Heart and Minds” ของชาว
เวี ย ดนามใต แ ละเพิ่ ม ความเข ม ขนของการสนั บ สนุ นระบอบประชาธิ ป ไตยและชาติ นิย มใน
เวียดนามใต ซึ่งกําหนดกลุมเปาหมายไวสามกลุมคือขบวนการเวียดกงและผูสนับสนุนของพวก
เขาในเวียดนามใต มวลชนและผูนําในเวียดนามเหนือ และผูที่ไมเปนคอมมิวนิสตในเวียดนามใต
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว
โครงการ Chieu Hoi
โครงการ Chieu Hoi เปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการให “ผูที่เปน
สมาชิ กของขบวนการเวี ย ดกง หรื อฝ กใฝ ใ นคอมมิ วนิ ส ต หั น กลั บ มาเข าร วมกั บ รั ฐ บาลของ

41

Jowett, Garth S.; O'Donnell, Victoria. Propaganda & Persuasion (Thousand Oaks, Calif.: SAGE, 2015), p.
266
42
Davis IV, B. Henry, “Mind Games: Setting Conditions for Successful Counterinsurgency Military
Information Support Operations”, p.29.
43
Ibid., p.30.
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เวี ย ดนามใต ”44 โดยโครงการจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตั้ ง แต ค.ศ.1963-1971 ภายใต การสนั บ สนุ นของ
สหรัฐอเมริกาที่มีตอรัฐบาลเวียดนามใต ซึ่งผลของโครงกาไดทําใหมีผูเขารวมโครงการประมาณ
190,000 คน45
ตามคําอธิบายของ J. A. Koch ที่ศึกษาโครงการนี้ภายใตการสนับสนุนหนวยงาน
The RAND Corporation46ไดอธิบายวา ชื่อเต็มแรกเริ่มของโครงการ Chieu Hoi คือ “The
Movement to Regroup Misled Members of the Resistance” (การขับเคลื่อนเพื่อจัด
กลุมใหมใหแกการตอตานของสมาชิกผูเดินผิดทาง - ผูวิจัย) ซึ่งตอมาใชชื่อเปน “Open Arms”
หรื อในภาษาเวี ย ดนามว า Chieu Hoi47 โดยผู ที่ ก ลั บ ใจเข า ร วมโครงการจะเรี ย กว า Hoi
Chanh48
โครงการ Chieu Hoi เปนโครงการที่ไดรับอิทธิพลมาจากประสบการณความสําเร็จ
จากการตอตานการกอความไมสงบในฟลิปนสและมลายา คือ ในสวนของสหรัฐอเมริกา Rufus
Phillips and C.R. Bohannanเปนที่ปรึกษาในสมัยรัฐบาลแมกไซไซในโครงการตั้งถิ่นฐานใหม
เพื่อแกปญหาของกลุม Hukbalahaps และในสวนของอังกฤษ ผูที่มีบทบาทในการสงมอบชุด
ความคิดการตอตานการกอความไมสงบที่ใชหลัก “Heart and Mind” หรือการครองใจแทน
การใชกําลัง คือ Robert Thompson ซึ่งดํารงตําแหนง The British Advisory Mission
(BAM) ณ กรุงไซงอน ในสมัยรัฐบาลโงดิ่ญเซี่ยม49

44

Koch, J. A., The Chieu Hoi Program in South Vietnam 1963-1971 (Santa Monica, CA: The RAND
Corporation; ARPA, 1973), p.60.
45
Koch, J. A., TheChieu Hoi Program in South Vietnam 1963-1971, p.107.
46
องคกรความรวมมือดานการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เปนองคกรไมแสวงหาผลกํา ไร กอตั้ง
โดย Douglas Aircraft Company เพื่อเสนอการวิจัยและการวิเคราะหประเด็นตา ง ๆ ใหแก กองทัพ อเมริกัน The
Rand Corporation, “History” available from http://www.rand.org/about/history.html (February 22,
2016).
47
คําวา Chieuหมายถึง การปรากฏขึ้น Hoi หมายถึง การกลับมา
48
Koch, J. A., The Chieu Hoi Program in South Vietnam 1963-1971, xix.
49
Ibid., p.20.
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สําหรับการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา ในชวงระยะการกอตั้งโครงการ ค.ศ.1963
สหรัฐอเมริกาไดสงความชวยเหลือผานสํานักงานกิจการชนบท (The Rural Affairs Office) ใน
การจัดทําโครงการฝกฝนเจาหนาที่ปฏิบัติงานและจัดเตรียมกอสรางศูนยอํานวยการChieu Hoi
(The Chieu Hoi Centers) ตามจังหวัดตาง ๆ50 ซึ่งทําหนาที่ตอนรับผูที่เขารวมโครงการ
จนกระทั่ง ค.ศ.1966 โครงการไดถูกนําไปใชอยางกวางขวางในเวียดนามใต ในเดือน
กรกฎาคม Ogden Williams ผูที่ถือไดวาเปนบิดาแหงโครงการ Chieu Hoi ไดเดินทางมาถึง
เวียดนามใต ซึ่งไดเขามาจัดระเบียบโครงการใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบซึ่งเขาไดกลาววา
“ระบบคํ าสั่ งการ...ในการเพิ่ มประสิท ธิภาพของโครงการ Chieu Hoi เรี ยกรองให บรรดา
การเงิน การบุคคล และการคมนาคมขนสงทรัพยากร ตองแจงและรายงานโดยตรงตออุปทูต
William Porter”51
พรอมกันนั้น สํานักงานความรวมมือกิจการสาธารณะของสหรัฐอเมริกา (The Joint
U.S. Public Affair Office-JASPAO) ไดยกระดับใหโ ครงการ Chieu Hoi เป นโครงการ
ระดั บ ชาติ ข องรั ฐ บาลเวีย ดนามใต ในการช วยเหลื อปฏิ บั ติ การสงครามจิต วิ ท ยา และได ใ ช
ประโยชนจากโครงการนี้ในระดับเขตและจัง หวัดผานแผนการ “Guidelines to Chieu Hoi
Psychological Operation: The Chieu Hoi Inducement Program”52 โดยใหเกิดการ
ประสานงานกันระหวางสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลเวียดนามใต (หนวยงานหลักคือ กระทรวงการ
ขาวสาร The Ministry of Information - MOI)
นโยบายการประนีประนอมแหงชาติ
นายกรั ฐ มนตรี เ หงวี ย นเกากี ไ ด ป ระกาศนโยบายแห ง ชาติ ที่ ชื่ อว า “นโยบายการ
ประนีประนอมแหงชาติ” (The National Reconciliation Policy-NRP/ Đại Đoàn Kết) ใน
เดือนเมษายน 1967 ซึ่งเปนนโยบายที่คลายคลึงกับโครงการ Chieu Hoi โดยนโยบายนี้รัฐบาล
เวี ย ดนามใต ไ มเ พี ย งแค จะนิ ร โทษกรรม รั บ ประกั นถึ ง ความเป นพลเมื อง หรื อสิ ทธิ พ ลเมื อง
50

Ibid., p.21.
Ibid., p.26.
52
Ibid., p.27, 64.
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เท า นั้ น แต ยั ง ช ว ยเหลื อ ให พ วกเขาเหล า นั้ น สามารถหางานที่ เ หมาะกั บ ประสบการณ
ความสามารถ และความสนใจของพวกเขาให ดวย ดั่ง ที่ปรากฏในคํ าประกาศวา “พลเมือง
ทั้ ง หลายที่ ย อมละทิ้ ง อุ ด มการณ ข องลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต จ ะได รั บ สิ ท ธิ ทุ ก อย า งที่ ป รากฏใน
รัฐธรรมนู ญที่ห มายรวมถึง สิท ธิเ สรีภ าพ สิ ทธิ ในการดํารงชี วิต ทรัพ ยสิน และชื่อเสีย ง ซึ่ง มี
กฎหมายคุ มครองไว สิท ธิ ใ นการเลื อกตั้ง สิ ทธิ ใ นการกลับ คื นสูค รอบครั ว สิ ท ธิ ในการเลื อก
สถานที่อยูอาศัย และสิทธิในการรับสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐ”53
การขั บ เคลื อนการโฆษณาชวนเชื อและวาทกรรมของขบวนการเวี ย ด กงและ
สหรัฐ อเมริกา
การขับเคลื่อนของขบวนการเวียดกง
จากในบทที่ ผานมา จะเห็ นไดวาขบวนการเวี ยดกงได ให ความสําคัญ กับ โครงสร าง
องค ก รและการประสานงานอย า งเป น ระบบ ซึ่ ง ถื อ เป น เทคนิ ค ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ดําเนินการของขบวนการเวียดกง องคกรหลักที่ควบคุมการบริหารงาน คือ คณะกรรมการกลาง
(Central Committee of NFLSV) ซึ่งมีสมาชิกระดับสูงรวมกันวางแผนปฏิบัติงานตางๆ ทั้งนี้
สํานักเลขานุการ (the Secretariat) ไดเปนกลไกสําคัญสําหรับปฏิบัติการครอบงําทางความคิด
ในบริเวณเวียดนามเหนือ ที่ประสานงานกับสํานักงานกลางเวียดนามใต (The Central Office
for South Vietnam - COSVN) ซึ่งดูแลกิจการในเวียดนามใต
Sophana เสนอวา รูปแบบใจความของการโฆษณาชวนเชื่อในชวง ค.ศ. 1954-1975
มีเนื้อความเกี่ยวกับ การตอสูกับศัตรูและปกปองประเทศชาติ เปนเรียกรองใหประชาชนตอสู
เพื่อชาติและอิสรภาพของประเทศ โดยรูปแบบใจความของการโฆษณาชวนเชื่อในดานนี้เปน
เสมื อนหนึ่ ง ในยุ ท ธศาสตร การต อสู ข องรั ฐ บาลเวี ย ดนามเหนื อเพื่ อให “ถนนควรได รั บ การ
ปกปองจากการทิ้งระเบิดหรือการทําลายลางของสหรัฐอเมริกา เชนเดียวกัน การกอสรางถนน
สําหรับ เดินหน าของกองทัพ เวีย ดนามเหนื อไปเวียดนามใต ”54 ตั วอยางขอความการโฆษณา
53

Koch, J. A., TheChieu Hoi Program in South Vietnam 1963-1971, p.37.
Srichampa, Sophana. “Vietnamese Propaganda reflections from 1945-2000” (This paper was
presented at the 1st World Congress on “The Power of Language”, 22-25 May 2006 Bangkok), p.87.
54
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“Không lực lượng nào ngăn cản nổi ý chit hống nhất của chúng ta” ไมมีกําลังใดที่
จะขัดขวางความตั้งใจของพวกเราได “Phá ấp chiến lược, diệt trực thăng vận” ทําลาย
หมูบานยุทธศาสตร ทําลายเฮลิคอปเตอร “Quyết đánh bại đế quốc Mỹ, bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam”มุงมั่นที่จะทําลายจักรวรรดินิยมอเมริกา และปกปองประเทศชาติเวียดนาม
และ“Giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thỏa long
mon gước của người”ปลดปลอยภาคใต ปองกันภาคเหนือ รวมเปนหนึ่งเดียวเพื่อฝนที่เปน
จริงของประชาชน55
ในการปฏิบัติงานขบวนการเวียดกงไดกอตั้งกลุมกอกวน-โฆษณา (Agit-Prop) ขึ้นมา
ปฏิบัติงานในชนบท โดยมีแผนกกอกวน-โฆษณาชวนเชื่อดูและกิจการตาง ๆ ภายใตการควบคุม
ของคณะกรรมการกลาง โดยปฏิบัติการของกลุมกอกวน-โฆษณาจะใช การเข าถึงชาวบานใน
ลักษณะนี้เปนรูปแบบหลัก อาทิ บันทึกเหตุการณที่ในหมูบานหนึ่ง สมาชิกของขบวนการเวีย
ดกงได เ ข ามาแทรกซึ ม ภายในหมู บ านโดยการปลุ กป นและโฆษณาชวนเชื่ อให เ ห็ นถึ ง ความ
โหดรายของสหรัฐอเมริกาที่นําสารพิษมาใชในสงคราม สงผลใหพืชผลการเกษตรไดรับความ
เสียหาย ซึ่งทํ าใหชาวบานเดือดรอนเป นอยางยิ่ง ภายหลังที่สมาชิ กเวียดกงสามารถสถาปนา
อิทธิพลและครอบอํานาจนําในหมูบ านได ก็ได สรางโครงสรางการบริหารและจั ดตั้งสมาคมกู
อิสรภาพของเยาวชนขึ้น โดย ตวน (Tuân) เด็กหนุมที่มีความกลาหาญ และศรัทธาในขวยการ
เวียกง ไดเขารวมกับขบวนการเวียดกง จนไดเปนหัวหนาของสมาคม และทายที่สุดไดถูกสงให
ไปฝกฝนการทหารกับกองทัพประชาชนของเวียดนามเหนือ56
เห็ นได วา บทบาทของกลุ ม ก อ กวน-โฆษณาได เ ชื่ อ มโยงกั บ สมาชิ ก ของสมาคมกู
อิสรภาพตาง ๆ ซึ่งไดมีรายงานของกระทรวงตางประเทศสหรัฐอเมริกาวา การโฆษณาชวนเชื่อ
ของพวกเวี ย ดกงนั้ น มุ ง เอานั ก ศึ ก ษาในเวี ย ดนามใต เ ป น เป า หมายสํ า คั ญ พวกตั ว แทน
คอมมิวนิสตเวียดนามเหนือจึงพยายามเกลี้ยกลอมพวกกรรมกรหนุม นักศึกษา โรงเรียนมัธยม
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Srichampa, Sophana. “Vietnamese Propaganda reflections from 1945-2000”, p.90-91.
มัลคอลม ดับลิว เบราน, โฉมหนาสงครามเวียตนาม, แปลโดย ไชยวัฒน ยนเปยม (พระนคร: ผดุงศึกษา, 2510), หนา
235-268.
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และมหาวิทยาลัย นายทหารหนุม ๆ และพวกทหารชั้นพลของเวียดนามใตใหมันมานิยมลัทธิ
คอมมิวนิสตและเขารวมกับสมาคมกูอิสรภาพ57
สมาคมกูอิสรภาพยังมีบทบาทในโครงการ บิ่ ญเหวิ่น (Binhvận) มีการรณรงคดวย
การเขียนจดหมายที่มีเนื้อหาบอนทําลายขวัญและกําลังใจของเหลาขาราชการ และบรรยายถึง
สภาพความน าอดสู ข องเหล าข าราชการที่ ต อ งรั บ ใช รั ฐ บาลเวี ย ดนามใต การใช ใ บปลิ วที่ มี
เนื้อความโจมตีรัฐบาลเวียดนามใต เชน “ทานอาจเชื่อวาทานไมไดกระทําผิด ถาทานไมไดรับใช
ศัต รู ดวยป น แต ผูที่ ใ ช เพี ย งแค ป ากกาต อสู กับ ผูนั้นเปนผู กระทํ าผิด ” การให บรรดาผู ห ญิ ง
ปากราย (สมาชิกของสมาคมกูอิสรภาพของสตรี) ในบริเวณตลาดกระชากเสื้อทหารที่เดินผาน
มาแลวดาทอวาเปนตนเหตุแหงความสูญเสียจากสงคราม58
ถัดมาเปนการขับเคลื่อนการโฆษณาชวนเชื่อและวาทกรรมผานชองทางสื่อสารมวน
ชนจากสถานีวิทยุ Hanoi Radio และ Liberation ซึ่งผูวิจัยใชหลักฐานจากบทความ Philip M.
Flammer59 ข อความมากมายที่ ถู กเผยแพร อย างกว างขวางจากสถานี วิท ยุ ฮ านอย (Radio
Hanoi) และสถานีลับใน ไดสนับสนุนโดยเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อลาสุดและดีที่สุด (ใน ค.ศ.
1973) โดยมีผูรับสารที่แทจริงคือ ผูที่ไมเกี่ยวของกับเวียดนามใต เปนผูที่มีความคิด “เกลียด”
มากพอที่จะ “ลุกขึ้น” และ “ลางแคนเพื่อนรวมชาติของเขา” ครั้งหนึ่งเปนที่รับรูวา รูปแบบ
เดนคือ อเมริกันเปนปศาจรายผูรุกรานผูที่เหยียบย้ําสิทธิของชาวเวียดยามไว เวียดกงคือผูชนะ
และ PLAF ไมมีวันแพ ซึ่งมีตัวอยางขอความที่ออกอากาศ ดังนี้
“สหรัฐอเมริกาคือผูรุกรานเวียดนามใต มันไดสงกองกําลังมากกวา 500,000 จากที่
อื่นในแปซิฟกเขามารุกรานเวียดนาม การรุกรานของสหรัฐอเมริกาไดเหยียบย่ําศักดิ์ศรีความ
เปนชาติของเวียดนามไวใตตีน ...การรุกรานครั้งนี้ไดบุกรุกทุกครอบครัวของชาวเวียดนาม เปน
ผลมาจากการรุกรานของสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลหุนเชิด ทุก ๆ ครอบครัวในเวียดนามมีบาง
คนถูกฆาหรือไดรับบาดเจ็บ บานและทรัพยสินถูกทําลาย” (Hanoi Radio, March 8, 1969)60
57
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เปนขอความที่แสดงใหเห็นถึงความโหดรายของสหรัฐอเมริกาในฐานะผูรุกราน และ
สะท อนความทุ กข ย ากที่ ช าวเวี ย ดนามจองเผชิ ญ กั บ ภั ย ของสงครามซึ่ ง ใน ค.ศ.1969 เป น
ชวงเวลาที่สหรัฐอเมริกาไดมีการใชกองทัพอากาศโจมตีทิ้งระเบิดในสงครามเวียดนามเรียบรอย
แลว
สําหรับ “ความจริงพื้นฐาน” ถูกย้ําอยูตลอดเวลา เปนความจริงวา รัฐบาลเวียดนาม
ใตไมเคยถูกกลาวถึงโดยปราศจากคําบุพบทที่เหมาะสม เชน ขี้ขา (Lackey) หุนเชิด (Puppet)
หรือ ลิ่วลอ (Satellite) หรือในบางเวลาก็ใชคําเรียกวา “คนขายชาติ เปนผูที่ขายวิญญาณเพื่อ
เงินดอลลาร”
“แกง Thieu-Ky-Huong เปนพวกทรยศ พวกเขาบริหารประเทศเพื่อสนับสนุนการ
รุกรานของสหรั ฐอเมริ กาและหากิ นกั บ มัน ผลประโยชนนี้ก็เ พื่ อเป นฝ ายต อต านการสิ้ นสุ ด
สงครามจากการรุกรานของสหรัฐอเมริกา และตอตานการมีเอกราช ประชาธิปไตย สันติภาพ
ความเปนกลาง และการรวมชาติของประเทศเรา พวกเขาไมเคยเปนตัวแทนชาวเวียดนามใต
เสียงของพวกเขาไรคาสิ้นดี” (Liberation Radio, February 5, 1969)61
ในบางครั้งก็มี การอางถึงพรรคลาวดงในการดําเนินงานของเวียดกง “การต อสูของ
พวกเราแสดงใหเห็นถึงความอุทิศตนและการขัดขืนของเรา เพราะพวกเราไดรับความใสใจและ
เรียนรูมาจากพรรค … ความศรัทธาของพวกเราในพรรคและการปฏิวัติไดชวย...พัฒนา...ฟนฟู
ทรัพยากรและชีวิตความเปนอยู ในการตอสูและขจัดบรรดาศัตรู ” (Hanoi Radio, 5 March
1969)
นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งขอความที่ นาสนใจจากหนั งสือพิมพกูอิสรภาพที่กลาวถึงชาย
คนหนึ่งพยายามตอตานพลพรรคของสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใตจนทายที่สุดเขาเสียชีวิตลง
“เขาเผชิญหนากับพวกโจรและสั่งวา “หยุด แกไมมี สิทธิที่จะมาปล นอะไรก็ตามใน
ดินแดนของพวกเรา” ทหารอเมริกันผูชั่วราย ทําเหมื อนไม ไดยิ น แลวขั บรถออกไป แตเขา
พรอมที่จะเขาไปสกัดพวกโจร รถไถระดับพื้นดินไดบดเขาแนบไปกับพื้นดิน บรรดาชาวบานรีบ
วิ่งออกมาดู จึงปลุกพลังขึ้นมาใหม เขาลุกจากพื้น ยึดแขนขึ้นมาแลวกลาวไปวา “ฉันจะไมยอม
61
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ตายจนกวาจะทําใหแก ...” ยังไมทันไดจบคําพูดของเขา เขาก็ถูกรถไถระดับพื้นดินวิ่งทับแลว
แยกรางออกเปนสองสวน แขนของเขาที่ ยังคงยึดไว และดวงตาเปดออกดวยความโกรธแค น
แมวาจะยังคงถูกทํารายจากศัตรู” (Liberation Newspaper, 6 March 1969)62
เห็ น ได ว าข อความต าง ๆ ที่ ป รากฏผ านสถานี วิท ยุ ทั้ ง สองได ผ ลิ ต ซ้ํ า และตอกย้ํ า
เกี่ยวกับ “ความโหดรายของสหรัฐอเมริกา” ไปควบคูกับการโจมตี “รัฐบาลเวียดนามใต” วาไร
ความชอบธรรมในการบริ หารปกครอง ซึ่ งการผลิ ตซ้ํ าการโฆษณาชวนเชื่อเหลานี้อยูภ ายใต
กรอบของวาทกรรมเรื่อง “ผูรุกรานชาวอเมริกัน” (American Invaders)
ตอมาคือการใช “ใบปลิว” (Leaflets) ซึ่งถือไดวาเปนเครื่องมือสําคัญในการเผยแพร
การโฆษณาชวนเชื่อและผลิตซ้ําวาทกรรม Bobby Lee Horton ไดวิเคราะหเนื้อหาในใบปลิวที่
ที่สะสมโดย Douglas เขาเสนอวา เนื้อหาหลักที่ขบวนการเวียดกงใชในการโฆษณาชวนเชื่ อ
ประกอบดวย การปลุกเรากําลังใจ ตราหนาศัตรูผูรุกราน สรางเกลียดชังสหรัฐอเมริกา สราง
เกลียดชังรัฐบาลเวียดนามใต และสนับสนุนการตอสู เสมือนเปนอาวุธชนิดหนึ่งที่ตอสูกับศัตรู
ซึ่ง สอดคล องกั บข อเสนอของSophana ในข างต นตัวอย างข อความในการโฆษณาชวนเชื่ อ
ดังตอไปนี้
“หลังจากขอตกลงเจนีวา เวียดนามเหนือไดเอกราชเปนที่เรียบรอยและในเวียดนาม
ใตระบบอเมริกา-เซี่ยม (US-Diem) พยายามทําลายขอตกลงนี้ พวกเราไมไดมีการเลือกตั้งตัว
ทั่วไปรวมชาติ ตลอด 9 ปที่ผานมา พวกมันไดฆาชีวิตผูคน ทํารายผูหญิง ตัดตัว ผาทองและเอา
ตั บ ของประชาชนกว าพั น คน ก อ ให เ กิ ด ความอดอยาก ตกงาน ละผู ห ญิ ง จํ านวนมากต อ ง
กลายเปนโสเภณี
... แตดวยการเคลื่อนไหวของผูหญิงทั่วทุกมุมโลก พวกเราตองชวยขบวนการเวียดกง
สรางหมูบานตอสู (The Fighting hamlets) เพื่อทําลายหมูบานยุทธศาสตร (The Strategic
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Hamlet) พัฒนาความรูของคุณเกี่ยวกับสถานการณทางการเมือง คุณจะตองเอาชนะอุปสรรค
ตาง ๆ ใหได” (ใบปลิวของสมาคมกูอิสรภาพสตรี ใน ค.ศ.1963)63
จากใบปลิ วข างต นสะท อนถึ ง เหตุ การณ ช วง ค.ศ.1961-1963 ซึ่ ง เป นช วงเวลาที่
สหรัฐ อเมริ กาและรัฐ บาลโงดิ่ญ เซี่ ย มไดริ เริ่ มโครงการหมู บ านยุ ทธศาสตร (The Strategic
Hamlet/ ấp chiến lược) เปนโครงการที่ใหชาวเวียดนามในชนบทตั้งถิ่นฐานใหมในบริเวณที่
รัฐบาลจัดตั้งให เพื่อแยกผูคนใหออกหางจากอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต หมูบานมีลักษณะ
ทางกายภาพที่ เ ด นชั ด คื อ “มี รั้ วหนามล อมรอบ” โครงการนี้ ไ ด ส ร างความเดื อดร อนให แ ก
ประชาชน เพราะ ผูเขารวมโครงการไมไดรับความชวยเหลือตามที่รัฐไดใหสัญญาไว
“ชวงเวลาแหงการตอสู เพื่อชาติมาถึงแลว ประชาชนที่เข าใจสถานการณปฏิบัติต น
ดวยความฉลาดในชวงเวลาฉุกเฉินเสมอ สหายทั้งหลาย รีบลุกขึ้นมายืนเคียงขางประชาชนและ
ขบวนการเวียดกงเพื่อพุงชนพวกทรยศ ระบอบทําลายประเทศของเวียดนามใต เตะจักรวรรดิ
นิยมอเมริกาใหกระเด็นออกไปจากเวียดนามใต เอาชัยชนะกลับมาเพื่ออธิปไตย อิสรภาพของ
ประเทศเรา และอิสรภาพของประชาชนชาวเวียดนาม
โชคชะตาของประเทศเราตกอยูในชวงเวลาแหงความแตกแยก ใหบรรดาผูรักชาติที่
แทจริงรวมเขากับประชาชนทั้งหมดเพื่อเดินหนาไปสูชัยชนะอันมีเกียรติของปตุภูมิ” (ใบปลิวใน
ค.ศ. 1968)64
จากใบปลิ ว ข างต น สะท อนเหตุ การณ สํ าคั ญ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในสงครามเวี ย ดนามคื อ ใน
ค.ศ.1968 เกิ ดเหตุการณ The Tet Offensive ซึ่ง กอนหน าเหตุการณ นี้ส หรัฐ อเมริกาได
ประเมินการณมาตลอดวามีชัยเหนือกวาขบวนการเวียดกง แตเหตุการณดังกลาวไดพังทลาย
การโฆษณาถึงความเหนือกวานั้นลง เพราะเหตุการณนี้ขบวนการเวียดกงและกองทัพประชาชน
สามารถบุกยึดเมืองสําคัญตาง ๆ ได อาทิ เฮว (Huế) เปนเมืองหลวงเกาและราชวังเดิมของราช
สํ านั กเวี ย ดนาม อี กทั้ ง สามารถบุ กยึ ด สถานทู ต สหรั ฐ ในกรุ ง ไซ ง อนได ใ นช วงเวลาหนึ่ ง ด ว ย
ใบปลิ วดัง กลาวจึง สะท อนความฮึกเหิม ของเวีย ดกงในการต อต านสหรัฐ อเมริ กา จากขอมู ล
63
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ขางต นจะเห็นถึ ง การขั บเคลื่ อนการโฆษณาชวนเชื่ อและวาทกรรมของขบวนการเวีย ดกงที่
ประสานงานเขากับองคกรตาง ๆ ทั้งสมาคมกูอิสรภาพ กลุมกอกวน-โฆษณา และสถานีวิทยุ ซึ่ง
มีใบปลิวเปนเครื่องมือสําคัญประกอบการปฏิบัติการครอบงําทางความคิด แตทวาปฏิบัติการนี้ก็
ไมไดประสบความสําเร็จทั้งหมดในทุกกระบวนการ เนื่องมาจากทัศนคติที่มีตอสงครามในครั้งนี้
คือ ขบวนการเวียดกงเห็นวาสงครามในครั้งนี้คือสงครามรวมชาติเปนเรื่องภายในประเทศ แต
ฝงรัฐบาลเวียดนามใตและสหรัฐอเมริกามองวาเปนสงครามของสองประเทศ เปนการถูกรุกราน
จากตางชาติ
ในด านสมาคมกู อิส รภาพบางสมาคมก็ไ มไ ดมี ประสิ ทธิ ภาพมากนัก อาทิ สมาคมกู
อิสรภาพแรงงาน เพราะในเวียดนามใตมีสหภาพแรงงานเปนองคกรสําคัญและสามารถควบคุม
ความเคลื่อนไหวของแรงงานชาวเวียดนามใต ได สมาคมกูอิส รภาพของแรงงานจึงทําไดเพีย ง
กอกวน ปลุกปน เพียงเทานั้น สมาคมกูอิสรภาพนักศึกษา ก็ไ มไดมีค วามเคร งลัทธิเ หมือนดั่ ง
สมาคมกู อิส รภาพของเยาวชนและคอยรอเวลาที่ ฝายใดฝายหนึ่ งได เปรียบถึง จะเขาใหอยาง
จริงจัง
ขบวนการเวียดกงเองก็แสดงความโหดรายทําใหชาวบานรูสึกหวาดกลัวในบางคราว
เช น การนํ าข าศึ กฝ ง ตรงข ามมาตั ดหั วหรื อประหารต อหน าสาธารณะชน ทั้ ง ๆ ที่ เ ป นชาว
เวียดนามเหมือนกัน เชน การประหารขาราชการคนหนึ่งที่ชื่อวา เหงวียน ดิน เถา ดวยการตัด
หัว65
การขับเคลื่อนของสหรัฐอเมริกา
สหรัฐอเมริกาไดประสานงานองคกรตาง ๆ ในการขับเคลื่อนการโฆษณาชวนเชื่อและ
วาทกรรมดวยโครงการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ “สรางความสงบสุข” ใหเกิดขึ้นในเวียดนามใต
โดยการดําเนินการตาง ๆ สหรัฐอเมริกาจะใหความชวยเหลือดานการเงินและสงบุคคลกรมา
ฝกอบรมใหกับขาราชการของเวียดนามใต ดังที่ปรากฏในโครงการหมู บานยุทธศาสตร (The
Strategic Hamlet) และโครงการ Chieu Hoi (Open Arm)
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โครงการหมูบานยุทธศาสตรเปนโครงการที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลเคนเนดี-โงดิ่ญเซี่ยม
ระหว า ง ค.ศ.1961-1963 โดยมี รู ป แบบโครงการมาจากความสํ า เร็ จของโครงการ The
Chinese New Village ในมลายาที่สามารถทําใหประชาชนกลับใจจากลัทธิคอมมิวนิสตหันมา
สนับสนุนรัฐบาล โดยมี Robert Thomson เปนบิดาแหงการเกิดโครงการนี้โดยใชแนวทางเพื่อ
ครอง “Heart and Mind” ของประชาชนหมูบานยุทธศาสตรมีจุดประสงคเพื่อการแบงสรร
ประชากรออกเปนกลุมยอย จัดแบงออกเปนเขต ๆ เพื่อใหงายตอการควบคุมของรัฐบาลละงาย
ตอการอบรมเพื่อสกัด กั้นคอมมิวนิ สต ไมใ หแ ผอิท ธิผ ลเข ามาหรื อใชหมู บานเป นแหลง เสบีย ง
อาหาร แหลงสะสมคน และเปนแหลงขาว มีการตรวจตราการเขาออกอยางเขมงวด
สําหรั บโครงการ Chieu Hoi ดัง ที่กล าวในบทที่ 4 วาเปนโครงการสําคัญในดาน
ปฏิ บัติ การครอบงํ าทางความคิ ดของสหรั ฐ อเมริ กา ได เน นไปในด านการโฆษณาชวนเชื่อถึ ง
“ชีวิตที่ดีกวา” ของสาธารณรัฐเวียดนาม ผานการผลิต ใบปลิวแจกจายไปตามพื้นที่ชนบท ที่
แสดงใหเห็นเนื้อความที่ตองการ
โครงการ Chieu Hoi ไดใชเนื้อความพื้นฐานในการสงสารคือ “ยอมแพในการตอสู
และกลับคืนสูภายใตการดูแลของรัฐบาลเวียดนามใต” ภายใตโครงการนี้รัฐบาลเวียดนามใตได
รับประกันสิ่งที่ผูเขารวมพึงไดไวอยางมากมายซึ่งจะกลาวในหัวขอยอยถัดไป สําหรับการสงสาร
ของการโฆษณาชวนเชื่ อในโครงการนี้ ไดใช สองรูปแบบหลักคือ ใบปลิ ว และการออกอากาศ
จากเครื่ องบินที่ บินระดับ ต่ํา ภายใตระยะเวลา 7 ปกว า ที่โครงการนี้ ดําเนินการในเวียดนาม
USIA ได ส นั บ สนุ นกองกํ าลั ง ทหารในการปล อยใบปลิ วกว า 50 ล านล าน ใบ ซึ่ ง หมายถึ ง
ประชาชนของเวียดนามทั้งสองหนึ่งคนจะไดรับใบปลิวประมาณ 1,500 ใบ66
อีกทั้ง รัฐบาลเวียดนามใตยังไดออกนโยบายประนีประนอมแหงชาติ (The National
Reconciliation Policy-NRP/ Đại Đoàn Kết) ซึ่งมีรูปแบบโครงการคลายกับ Chieu Hoi
โดย Douglas ไดอธิบายวา NRP ความพยายามของเวียดนามใตเพื่อที่จะสิ้นสุดสงครามซึ่งมี
ความแตกตางจากโครงการ Chieu Hoi เนื่องจาก ขณะที่โครงการ Chieu Hoi แสวงหาถึงการ
นําผู กอความไมส งบกลั บคื นสู สังคม แต นโยบาย NRP แสวงหาถึ งการนําพวกเขากลับ คืนสู
66
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“พื้นที่แหงการตัดสินใจ” NRP ไมเพียงแคคํานึงถึงการบูรณาการเขาสูสังคมของพวกเขา แตยัง
คํานึงถึงการมีสวนรวมทางการเมือง สิทธิทางการเมือง และโอกาสทางการเมืองอีกดวย67
สําหรับบทบาทของ USIS ที่ไดกอตั้งคณะทํางาน The Vietnamese Information
Service (VIS) ขึ้นใน ค.ศ. 1961 คณะทํางานนี้ไดลงพื้นที่ปฏิบัติงานชุมชนหมูบานเวียดนาม
เพื่อใหไดรับการสนับสนุน และทราบถึงความตองการของชาวบาน สําหรับการเขียนรายงาน
สงไปยัง USIS VIS จึงเปนเหมือนรางงานของ USIS ที่ตรวจสอบความเคลื่อนไหวในชนบท68
หนึ่งในรายงานของ VIS เสนอวาประชาชนในที่หางไกลจะไดรับอิทธิพลการโฆษณาชวนเชื่อ
ของเวียดกงคือ
“ในประเทศ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเมือง ใกลกับตลาดที่อยูขางสํานักงานของรัฐ
ดังเชนในหมูบานนี้ (Ky Chau) ประชาชนประมาณ 80% อยูภายใตอิทธิพลของรัฐบาล ในขณะ
ที่ประมาณ 80% ของประชาชนในอีก 4 หมูบานอื่น ๆ (ในพื้นที่ที่เวียดกงควบคุม) อยูภายใต
อิทธิพลของเวียดกงและเขารวมกับพวกมัน”69
นอกจากนี้ USIS และ USAID รวมถึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของเวียดนามใต
(MOI) ไดใหการสนับสนุนสถานวิทยุซึ่งถือเปนชองทางสื่อสารมวลชนหลักในเวียดนามใต และ
ไดพัฒนาการโทรทัศนขึ้นซึ่งจะนําเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับ “วัตถุประสงคของสหรัฐอเมริกา
ความสงบสุขในชนบท บานเมืองที่มั่นคง ความเปนปกแผนของชาติ การสนับสนุนจากโลกเสรี
การมี อยูข องสหรัฐ อเมริกาที่ ช วยเหลื อรัฐ บาลเวีย ดนามใต ”70 ถึ ง แม วาจะเป นเทคโนโลยี ที่
ทันสมัยแตเขาถึงประชาชนไดนอยมาก
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การปฏิบัติการโฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนามถือไดวาเปนการ
โฆษณาชวนเชื่อที่กวางขวางที่สุดในประวัติศาสตรอเมริกัน โดยการปลอยใบปลิวกวาหาหมื่น
ลานใบจากเครื่องบินลงในพื้นที่บริเวณเวียดนามเหนือเวียดนามใตและตามเสนทางโฮจิมินห71
ปฏิบัติการครอบงําทางความคิดของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะโครงการ Chieu Hoi ได
ถู ก ปฏิ บั ติ ก ารทางทหารของสหรั ฐ อเมริ ก าทํ า ลายความสํ า เร็ จ ของโครงการ ส ง ผลให
ขบวนการเวียดกงสามารถเอาชนะใจและครอบครองความคิดของประชาชนได ปฏิบัติการทาง
ทหารนั้นคือ การทิ้ง ระเบิ ดของกองทั พอเมริกา การทิ้ งระเบิด ได ทําลายระบบอุ ตสาหกรรม
ภายในและการเกษตรในเวียดนามเหนือ การทิ้งระเบิดนั้น Chandler ไดกลาววาเปน “การ
ระเบิดของความรักชาติ” เพราะเมื่อระเบิดไดปะทุขึ้นเวียดนามเหนือ ทําใหเปนขออางสําคัญที่
ฝายเวียดนามเหนือและเวียดกงนํามาใชในการโฆษณาชวนเชื่อถึง “ผูรุกรานจากภายนอก”72
ผลลัพธที่ตามมาคือการเกิดขึ้นของการโฆษณาชวนเชื่อถึง “ความเกลียดชังสหรัฐอเมริกา” ซึ่ง
กลายเปนรูปแบบที่ทรงพลังในการกระตุนการตอบโตกลับของเวียดนามเหนิและกลายเปนพลัง
สนับสนุนที่สําคัญตอชัยชนะใน ค.ศ.1975
จากปญหาความขัดแยงในสงครามระหวางชุดความคิด “รวมชาติใหเปนปกแผนอีก
ครั้ง” ของรัฐบาลเวียดนามเหนือกับ “ปกปองประชาธิปไตยและสันติสุขในเวียดนามใต ” ของ
สหรัฐอเมริกาและรัฐบาลเวียดนามใต นับตั้งแต ค.ศ.1954 เปนตนมา เมื่อรัฐบาลเวียดนามใตใช
นโยบายกวาดล างคอมมิ วนิสต อยางกว างขวางในสมัย รัฐบาลโงดิ่ญเซี่ยมทําใหเกิด ขบวนการ
มวลชนที่ รู จักในนาม “เวี ยดกง” ขึ้ นมา เพื่อเป าหมายในการต อต านสหรั ฐอเมริ กา-รัฐ บาล
เวียดนามใต โดยทายที่สุดมุงหวังปตุภูมิใหเปนเอกภาพอีกครั้ง ในขณะที่ฝายสหรัฐอเมริกาก็ได
ริเริ่มโครงการตาง ๆ ในการปองปรามภัยคอมมิวนิสตทั้งทางทหารและทางการเมือง การปะทะ
กันของสองฝายไมใชเพียงทําใหเกิดสงครามที่ใชอาวุธสูรบกัน แตยังทําใหเกิดสงครามที่ตอสูกัน
ดวยการครอบครองความคิดเพื่อสรางฐานมวลชน หรือเรียกวา “สงครามโฆษณาชวนเชื่อ”
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การควบคุมเพศทีสามในมาเลเซีย สมัยรัฐบาลมหาธีร์ โมฮัมหมัด
(ค.ศ.1981-2003)
ด้วยเกล้า ด้วยเศียรเกล้า
บทความนี้ใหคําอธิบายเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิในการแสดงตัวตนของเพศที่สามสมัย
รัฐบาลมหาธีร โมฮัมหมัด (ค.ศ.1981-2003) โดยจะเริ่มศึกษาจากแนวคิดซึ่งมีอิทธิพลในการ
กําหนดควบคุมประเด็นเรื่องเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศในมาเลเซีย ไดแก กฎหมาย
อันเปนมรดกตกทอดจากเจาอาณานิ คมอังกฤษ แนวคิ ดหลั งอาณานิค ม ระบบป ตุลาธิป ไตย
คานิยมเอเชีย วัฒนธรรมมาเลเซีย และศาสนาอิสลาม สิ่งเหลานี้เปนปจจัยสําคัญที่สอดแทรก
อยู ใ นทุ กอณูข องสั ง คมมาเลเซี ย โดยมี ค วามเชื่ อมโยงกับ ระบบการปกครองจนก อเกิ ด เป น
วัฒนธรรมทางการเมืองและกฎหมายควบคุม เพศที่สามทั้งที่ เปนลายลักษณอักษรและไมเป น
ลายลักษณอักษร ทั้งกฎหมายทางโลกและกฎหมายอิสลาม เพื่อบัง คับใชกับประชากรที่เป น
มุสลิมและไมใชมุสลิมไดอยางครอบคลุมทั่วถึง โดยในที่นี้ผูเขียนจะศึกษาตัวบทกฎหมาย รวมถึง
ทาทีและการดําเนินการขัดขวางประเด็นเพศที่สามของรัฐบาล มากไปกวานั้นผูเขียนจะศึกษาไป
ยังผลกระทบของเพศที่สามในมาเลเซียภายใตกรอบคิดความเปนอื่น (The Otherness) ที่ตอง
เผชิญปญหาจากการไมไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม การเหยียดหยามประณาม การลิดรอน
สิทธิ อันชอบธรรม และการทํารายร างกายจากผู คนในสัง คมที่ถู กอิ ทธิ พลของศาสนาอิ ส ลาม
ครอบงําทัศ นคติและความเชื่อ ดวยเห็นพ องกันวาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป นสิ่งชั่วราย
และละเมิดหลักคําสอนของพระผูเปนเจา ดังนั้น สถานะของเพศที่สามผูฝาฝนบรรทัดฐานของ
สังคมจึงเปนไดเพียงพลเมืองชายขอบที่ไมไดรับการยอมรับ และสถานการณเกี่ยวกับสิทธิในการ
แสดงตัวตนของเพศที่สามในมาเลเซียยังคงนาเปนหวงจนถึงปจจุบัน
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ทีมาและความสําคัญของแนวคิดเรืองเพศในมาเลเซี ย
อดี ตกาลดินแดนเอเชี ยตะวั นออกเฉีย งใต เรีย กไดวาเป นพื้ นที่ ที่เ ป ดรั บตั วตนและ
วัฒนธรรมของคนขามเพศและคนรักรวมเพศอยางแทจริง ในแหลมมลายูก็ปรากฏใหเห็ นการ
ยอมรับวัฒนธรรมและการแสดงพฤติกรรมของคนขามเพศและคนรักเพศเดียวกันเชนเดียวกับ
ในพื้นที่อื่นๆ หนังสือเรื่อง Gender Pluralism: Southeast Asia Since Early Modern
Times ของ Michael G. Peletz ใหคําอธิบายเกี่ยวกับ Sida-Sida เจาหนาที่ในพระราชวัง
หรือ ขันที ที่มีลักษณะรางกายตามแบบฉบับผูชายทั่วไป แตมีกิริยาทาทางและสวมเสื้อผาแบบ
ผูหญิง ปฏิ บัติง านของผูห ญิง บางก็มีค วามสัมพันธทางเพศกับ ผูชาย หรื อทั้ง ผูชายทั้ง ผูหญิ ง1
นอกจากนี้คนขามเพศยังเกี่ยวของกับการแสดงพื้นบานที่รูจักกันในนาม Mak Yong แพรหลาย
ในเขตกลันตันของมาเลเซี ย เป นพิ ธีกรรมบวงสรวงเทพเจ า Semar และการบูช าวิ ญญาณ
(Semah Kumpung) เพื่อใหปกปกษรักษาพืชพันธุที่เพาะปลูก ซึ่งจะมีรางทรงที่เปนคนขาม
เพศทําหนาที่ ประกอบพิธีกรรม รางทรงหรือหมอผีจะรูจักในนาม Pawang สื บทอดมาจาก
บรรพบุรุษภายในตระกูลของรางทรง นอกจากนี้ Mak Yong ยังเกี่ยวของกับพิธีกรรมรักษา
โรค นั ก แสดงจะร า ยรํ า และเชิ ญ วิ ญ ญาณมาเข า ร า งเพื่ อ ที่ จ ะใช อํ า นาจศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ รั ก ษา
ผูปวย2 อยางไรก็ ตาม บทบาทของคนข ามเพศในการประกอบพิ ธีกรรมก็ คอยๆเลื อนหายไป
พรอมกับการเขามาของลัทธิอาณานิคมในคริสตศตวรรษที่ 20
จะเห็นไดวาคนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศจะมีสถานภาพทางสังคมที่พิเศษและ
อยูเหนือกว าผูอื่น เพราะถือเปนบุ คคลที่ ถูกเลื อกโดยเทพเจา มีคุณสมบัติโ ดดเด น มีบ ทบาท
หนาที่ที่สามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม คนขามเพศจึงเปนที่ยอมรับและถูกยกยองจาก
คนในสังคมทั่วไป ชาวบานไม วาจะหญิง หรือชายต างให ความเคารพต อรางทรงของวิ ญญาณ
1

Michael Peletz, Gender Pluralism: Southeast Asia Since Early Modern Times (New York: Routledge,
2009), p.58-59.
2
นฤพนธ ดวงวิเศษ, “พื้นที่ทางวัฒนธรรมของ “คนขามเพศ” และ “คนรักเพศเดียวกัน” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ,”
เขาถึงไดจาก http://www.sac.or.th/main/content_detail.php?content_id=227 (20 กุมภาพันธ 2559).
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หรือสัญลักษณในนามของเทพเจา สิ่งเหลานี้สะทอนใหเห็นถึงแนวคิดเรื่องเพศของคนสมัยกอน
ที่เพศสรีระถูกแยกออกจากเพศสภาวะโดยสิ้นเชิง กลาวคือ ไมสําคัญวาบุคคลนั้นจะมีพฤติกรรม
การแสดงออก หรือรสนิยมทางเพศที่สัมพันธกับเพศที่กําหนด แตคุณคาและความสําคัญของ
บุคคลอยูที่สถานะและบทบาททางสังคมมากกว า การเปนคนขามเพศ หรือคนรักรวมเพศจึ ง
เปนเรื่องธรรมดาที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปและไดรับการยอมรับจากสังคมในสมัยนั้น
การเขามามีอํานาจครอบครองเหนือดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตในคริสตศตวรรษ
ที่ 19 ไมเพียงแตสงผลกระทบอยางกวางขวางตอระบบการปกครอง รูปแบบการคาขาย และ
สังคมวัฒนธรรมเทานั้น แตเจาอาณานิคมยังขุดรากระบบความคิดดั้งเดิมของคนในทองถิ่น แลว
แทนที่ดวยแนวคิดอันศิวิไลซแบบตะวันตกเขาไป นั่นหมายรวมถึงแนวคิดเรื่องเพศดวย อังกฤษ
นั้นใหความสําคัญกับการรักษาระบบคู หรือระบบสองเพศคือ เพศชาย และเพศหญิง ซึ่งถือเปน
การแบงเพศตามกายภาพ หรือที่เรียกวาเพศสรีระตามหลักวิทยาศาสตรที่เนนเหตุและผล ความ
เป นชายและความเป นหญิ ง จึ ง กลายเป นธรรมชาติ ห รื อสั จ ธรรมเพี ย งหนึ่ ง เดี ย วที่ ไ ม อ าจ
เปลี่ยนแปลงได บวกกับอิทธิพลที่แข็งแกรงของศาสนาคริสตที่สนับสนุนความรักตางเพศ และ
ปฏิเสธความสัมพันธแบบรักรวมเพศ ดังนั้น ภายใตการบริหารอาณานิคมของอังกฤษ แนวคิด
เรื่องเพศแบบตะวันตกจึงถูกสงผานระบบการคา การเผยแพรศาสนาการปกครองแบบรวมศูนย
อํานาจ และการศึกษา โดยสงเสริมใหมีการยกยองสถาบันครอบครัว สนับสนุนความรักตางเพศ
ใหคุณคากับระบบผัวเดียวเมียเดียว ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธการแสดงออกทางเพศที่ไมสอดคลอง
กับเพศสรีระ เชน พฤติกรรมขามเพศของกะเทย เปนตน3
คนข ามเพศหรื อคนรั กร วมเพศที่ มีอยู มากมายในดินแดนเอเชี ย ตะวั นออกเฉีย งใต
กลายเปนปญหาสําหรับเจาอาณานิคม เนื่องจากผูชายโดยเฉพาะพวกชนชั้นสูงมีลักษณะทาทาง
คลายผูหญิงมีความสัมพันธแบบรวมเพศ และประพฤติตนแบบคนขามเพศ อันเปนพฤติกรรม
แหงความเสื่อมทรามดานศีลธรรม ดวยเหตุนี้เจาอาณานิคมจึงเกิดความวิตกกังวลวาสิ่งชั่วราย
3

นฤพนธ ดวงวิเศษ, “รัฐชาติ ในปริมณฑลของเพศและกามารมณ,” เขาถึงไดจาก http://www.sac.or.th/main/
content_detail.php?content_id=734 (30 เมษายน 2559).
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เลวทรามจะเขามาพัวพันกับคนในบังคับของตน อังกฤษจึงไดสรางกฎหมาย Penal Code of
The Straits Settlements ขึ้นมาใน ค.ศ.1871 เพื่อควบคุมพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศของ
คนในอาณานิคม ซึ่งกฎหมายนี้มีที่มาจาก Buggery Act 15334 หรือพระราชบัญญัติวาดวยการ
กระทําความผิดฐานรักรวมเพศ (มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก) ตามกรอบความเชื่อของคริสต
ศาสนาที่ประณามการมีเพศสัมพันธของคนเพศเดียวกัน การรวมเพศที่ไมไดเปนไปเพื่อการสืบ
ทายาท และการหลั่งน้ําอสุ จินอกชองคลอด5 ตอมาเมื่ อมาเลเซียไดรับเอกราชก็ยังคงสืบทอด
มาตราเกาแกอยางมาตรา 377 เพื่อควบคุมและลงโทษเพศที่สามมาจนถึงทุกวันนี้
หลังจากที่มาเลเซียไดรับเอกราชจากอังกฤษ ก็ไดทําการสานตอแนวคิดเรื่องเพศที่เจา
อาณานิคมเคยสรางรากฐานไว นั่นคือ การเปนสังคมที่อิงแอบอยูกับความเปนชาย และตั้งอยู
บนบรรทัดฐานของความรักตางเพศ แนวคิดดังกลาวถือเปนรูปแบบพื้นฐานที่รัฐชาติสมัยใหมยึด
เอาเปนแนวทางในการควบคุ มพลเมื องรวมกั น ดั งที่ บทความของดร.นฤพนธ ด วงวิ เศษ ได
กลาวถึงหนังสือเรื่อง The History of Sexuality ของฟูโกตที่วิเคราะหวาการควบคุมเพศภาวะ
และเพศวิถีของประชาชน โดยรัฐชาติสมัยใหมจะตองทําใหประชาชนเชื่อในเพศธรรมชาติหรือ
เพศตามกําเนิด อวัยวะเพศจะกลายเปนเครื่องตัดสินเพศภาวะและเพศวิถี ของบุ คคลไปโดย
ปริยาย รัฐตองการสรางความชัดเจนเกี่ยวกับ “ตัวตน” ของพลเมืองโดยตัดสินจากเพศสรีระ
และทําใหประชาชนตระหนักวารางกายตามธรรมชาติของตนเอง คือรากเหงาหรือตนกําเนิด
ของความเปนหญิงและชาย รวมทั้งกําหนดพฤติกรรม อัตลักษณ อารมณและความตองการทาง
เพศดวย ตัวอยาง สังคมตะวันตกสมัยวิคตอเรีย การระบุความเปนชายและหญิงคือการบงบอก
ตัวตนทางเพศ (Sexual Identity) ของคนๆนั้น ซึ่งตัวตนนี้จะสั มพันธกับการแสดงบทบาท
หนาที่ของผูชายและผูหญิง (Male/Female Gender Role) รวมทั้งเกี่ยวของกับการแสดง

4

Buggery Act เปนกฎหมายที่ถูกตรามาตั้งแตครั้งสมัยพระเจาเฮนรี่ที่ 8 ทรงครองราชย กําหนดบทลงโทษไวรุนแรงมาก
คือ การแขวนคอ ภายหลังถูกยกเลิกไปใน ค.ศ.1861
5
ธเนศ วงศยานนาวา, เพศ: จากธรรมชาติ สูจริยธรรม จนถึงสุนทรียะ, (กรุงเทพฯ: สมมติ, 2556), หนา 74.
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อารมณทางเพศ (Sexual Desire) ที่คนๆนั้นมีตอผูอื่น6 ดังนั้น รัฐจึงตองเขามาจัดการกับเพศ
ของประชากร เพื่ อ ให ส รี ร ะทางเพศ และบทบาททางเพศทํ า งานสอดคล อ งกั น อย า งมี
ประสิทธิภาพ และสรางอรรถประโยชนสูงสุดใหกับรัฐ
เมื่อประเทศชาติตองการเปนประเทศอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ
สามารถแขงขันในเวทีระดับโลกอยางภาคภูมิได รัฐจึงตองหันมาควบคุมรางกายผูหญิงมากขึ้น
โดยสถานะของผูหญิงจะถูกทําใหเปนพาหะในการเพิ่มพูนประชากร เพื่อสรางฐานแรงงานการ
ผลิตและฐานการบริโภค อันเปนผลพวงมาจากโครงการในการปฏิวัติอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว
ในมาเลเซีย ก็มี มาตรการที่ส ง เสริม ความมั่ งคั่ ง ทางเศรษฐกิ จ ซึ่ งเปนแรงกระตุ นที่ ทํ าใหห วน
กลั บ ไปเน นเรื่ องสถาบั นครอบครัวและบทบาทผู ห ญิ งในครัวเรื อน เช น นโยบายประชากร
ใหม (New Population Policy) ที่ประกาศใชใน ค.ศ.1984 มีวัตถุประสงคเดนชัดเพื่อสงเสริม
การมีบุตร โดยมุงเนนไปที่กลุมประชากรมุสลิมมาเลยใหสราง“ฐานผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น ที่มีกําลัง
ซื้อสูงขึ้น เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม”7 ดังนั้น พฤติกรรมรักรวมเพศหรือ
ขามเพศจึงไมไดกอใหเกิดผลผลิตใด ๆ แกรัฐ คนเหลานี้จึงเปนไดเพียงพลเมืองที่ไมพึงปรารถนา
ละเมิดกฎระเบียบ ไรคุณธรรม และกอใหเกิด ความสุม เสี่ยงตอโครงสรางทางสังคมที่อาจล ม
สลายได
ปั จจัยโครงสร้างทางสังคมทีส่งผลให้เ กิด อคติท างเพศและการควบคุม เพศทีสามใน
มาเลเซี ย
อิทธิพลของศาสนาอิสลาม
ปจจัยทางวัฒนธรรม ซึ่งเปนกรอบใหญที่สุดที่มีอิทธิพลครอบงําสังคมและแทรกซึมอยู
ในทุกอณูวิถีชีวิตของคนมุสลิมในมาเลเซีย คือ ศาสนาอิสลาม อยางที่ทราบกันดีวา การเปนเพศ
6

นฤพนธ ดวงวิเศษ, “รัฐชาติ ในปริมณฑลของเพศและกามารมณ,” เขาถึงไดจาก
http://www.sac.or.th/main/content_detail.php?content_id=734 (30 เมษายน 2559).
7
Elizabeth Uy Eviota, “Globalization, Gender and Sexuality: Malaysian and Philippine Articulations,”
available from http://wari2010.blogspot.com/2010/10/eviota.html (2 May 2016).
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ที่ส าม หรื อการมี ความสัม พั นธร ะหวางคนเพศเดีย วเดีย วกั น ถื อเป นการฝ าฝนหลั กศาสนา
นับเปนความผิดบาปที่ละเมิดตอวจนะของพระผูเปนเจา ดังนั้น การเปนพวกรักรวมเพศ หรือ
คนขามเพศจึงเปนสิ่งที่นาละอาย และไมถูกยอมรับในแวดวงมุสลิม (สิ่งเหลานี้ถูกบัญญัติอยาง
ชัดเจนในตํานานของศาสดาลูฏซึ่งถูกบรรจุไวในคัมภีรอัลกุรอาน อันเปนที่มาของความเกลียด
ชัง และต อต านเพศที่ ส ามของคนมุ ส ลิม ทั่ วโลก) นอกจากนี้ ศ าสนายัง ขยายขอบเขตเข าไปมี
บทบาทแทรกแซงอยูในการเมืองการปกครองและระบบกฎหมายของมาเลเซียดวย
วิถีการเมืองการปกครอง
พรรคการเมื องที่ มีอํานาจครอบงํ าสัง คมมาเลเซี ย ตั้ ง แต ส มั ย เปนเอกราชจนมาถึ ง
ปจจุบัน นั่นก็คือพรรค UMNO (United Malays National Organization) ซึ่งมีแนวทางการ
ปกครองที่ ตั้ง อยู บนหลั กของชาตินิย มมาเลย (ชาวมาเลย มีฐ านะเป นภู มิบุ ตร) และหลักการ
อิส ลามนิ ยมที่ มาพร อมกั บกระแสอนุ รั กษใ นฐานะที่ ม าเลเซีย เปนรั ฐกึ่ ง ศาสนา รั ฐบาลจึ ง ให
ความสําคั ญ กับ การปกป องคุ ณ คาอิ ส ลาม โดยตั้ งแต ท ศวรรษ 1980 มี ความพยายามทํ าให
การเมืองเปนอิสลามมากขึ้น ควบคูไปกับการควบคุมรางกาย เพศวิถี และอัตลักษณทางเพศ อีก
ทั้งการมีอยูของกฎหมายความมั่นคงภายใน (Internal Security Act หรือ ISA) ที่ควบคุมสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน 8 สงผลใหรั ฐบาลดําเนิ นการตอเพศที่สามในกรณีที่มีการท าทาย หรื อ
ตอต านอํานาจรัฐ ได อย างเขม งวดและเด็ด ขาด นี่จึ งเป นเหตุ ผลที่วา ทํ าไมการเรีย กร องสิท ธิ
มนุษยชน หรือการตอตานอํานาจรัฐบาลของกลุมเพศที่สามจึงมีไมมาก และทําไดอยางจํากัด
ระบบกฎหมายและการบังคับใช
มาเลเซียถือเปนหนึ่งในไมกี่ประเทศบนโลกที่มีกฎหมายกําหนดบทลงโทษแกเพศที่
สามอยางชัดเจน ผลจากการไมแบงแยกศาสนากับรัฐ ทําใหมาเลเซียมีระบบกฎหมายคูที่ดําเนิน
เคีย งข างกั นเพื่อควบคุม ประชากรทั้ งที่ เปนคนมุส ลิมและไมใ ชมุ สลิม ได อย างทั่ วถึ ง อั นไดแ ก
กฎหมาย Common Law ที่มี ผลบังคั บใช กับคนที่เ ปนมุ สลิม และไมใช มุสลิ มกับ กฎหมาย
8

สิทธา เลิศไพบูลยศิร,ิ “ขอหารักรวมเพศของอันวาร อิบราฮิม กับสิ่งตกคางอาณานิคมในโลกประชาธิปไตย,” เขา ถึง ได
จาก http://www.thaiworld.org/th/thailand_monitor/answer.php?question_id=1150 (1 พฤษภาคม 2559).

105

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

106

อิสลาม (Shariah Law) ที่ใชบังคับแคคนมุสลิมในพื้นที่ของแตละรัฐเทานั้น ศาสนาอิสลามได
เขามามีบ ทบาทในการกําหนดกฎหมาย และควบคุ มประชากรเปนอย างมาก สั งเกตได จาก
กฎหมายอิ ส ลามที่ ม อบอํ า นาจแก Islamic Religious Affairs Department ให มี การ
ดําเนินการจูโจมของตํารวจศีลธรรม (Moral Police) ตั้งอยูบนหลัก Public Tip-Offs ทําให
ในทางปฏิบัติคนที่ไมใชมุสลิมก็ตกอยูภายใตการควบคุมของอิสลามดวย 9 กฎหมายจํานวนมาก
ลวนมีบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติ ตอตาน ละเมิดสิทธิของผูหญิง และกลุมเพศที่สาม ซึ่งจะไดลง
รายละเอียดตอไป
ปตุลาธิปไตย
วัฒนธรรมนิย มชายหรื อชายเป นใหญ นั้นฝงรากลึกอยู ในดินแดนเอเชีย ตะวันออก
เฉีย งใตมาชานานและยั งคงทรงอิท ธิพ ลอย างตอเนื่องมาจนถึง ปจจุ บัน อั นสะทอนให เห็ นถึ ง
โครงสรางความสัมพั นธ เชิ งอํานาจที่ไ มเ ทาเทีย มกั นระหว างเพศชายกั บเพศหญิง โดยมั กจะ
กําหนดใหผูชายรักตางเพศอยูในลําดับชั้นที่สูงกวาคนอื่นๆ ขณะที่ผูหญิงมักจะเปนเปาหมายใน
การควบคุมรางกาย และอยูภายใตอํานาจของผูชาย ดังนั้นระบบปตุลาธิปไตยจึงเปนการเมือง
เรื่องเพศที่ผูชายมีอํานาจเหนือกวาผูหญิง
สถานะของผู ห ญิ ง ภายใต วัฒ นธรรมมุ ส ลิ ม มั กเป นฝ ายถู กกระทํ าจากสามี โดยมี
ศาสนาอิสลามที่คอยสนับสนุนความเปนใหญของผูชาย เชนการใหสิทธิสามีที่จะรวมประเวณีกับ
ภรรยา โดยที่ภรรยาไมสามารถปฏิเสธไดเพราะการปฏิเสธสามีถือเปนบาป อภิสิทธิ์นี้ยังอนุญาต
ใหผูชายดุดา หรือดัดนิสัยภรรยาไปจนถึงตบตีภรรยาได10 ความไมเปนธรรมอาจสรางแรงกดดัน
ตอผูเปนภรรยา จนทําใหฝายหญิงหันไปมีความสัมพันธกับผูหญิงดวยกัน ซึ่งเปนความสัมพันธที่
ทั้งสองฝายมีอํานาจเทาเทียมกันและมีความเขาใจกันมากกวา ความสัมพันธรวมเพศของผูหญิง
9

Corinne Lennox and Matthew Waites, eds., Human Rights, Sexual Orientation and Gender Identity in
the Commonwealth: Struggles for Decriminalisation and Change(London: Human Rights Consortium,
Institute of Commonwealth Studies, 2013), p. 267.
10
Elizabeth Uy Eviota, “Globalization, Gender and Sexuality: Malaysian and Philippine Articulations,”
available from http://wari2010.blogspot.com/2010/10/eviota.html (2 May 2016).
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จึงมักถูกมองวาเปนการเหยียดหยามระบบสังคมที่ช ายเปนใหญแ ละวัฒนธรรมรักตางเพศใน
มาเลเซีย ดังนั้น สังคมจึงตอตานความสัมพันธดังกลาว อันเปนพฤติกรรมทีล่ ดทอนศักดิ์ศรีความ
เปนชายอยางมาก
แนวคิดหลังอาณานิคมและคานิยมเอเชีย
หลังจากการสิ้นสุดของลัทธิลาอาณานิคม รัฐชาติที่เพิ่งเกิดใหมมีความพยายามถอน
ตัวเองใหหลุดพนจากลักษณะความเปนอาณานิ คมที่ตะวันตกเคยวางรากฐานไว ไมวาจะเป น
ดานกฎหมาย นโยบาย หรือวาทกรรมตางๆ ที่เราเรียกวา กระบวนการถอนตัวออกจากอาณา
นิคม (Decolonization) หรือ การถอนตัวออกจากศูนยกลาง เพื่อนิยามตัวตนของชาติใหมโดย
ปราศจากอิทธิพลของตะวันตก ดวยการสรางอัตลักษณของชาติ สรางวัฒนธรรมเฉพาะของตน
ที่แตกตางจากวัฒนธรรมตะวันตกขึ้นมา คนหาความเปนทองถิ่นที่ไมถูกครอบงําจากความเปน
สากล เพื่อกระตุนใหเ กิดสํ านึ กรวมของคนในชาติและปฏิเสธค านิย มตะวันตกที่ มาพรอมกั บ
กระแสโลกาภิวัตนแ ละเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซึ่งเกี่ยวของอยางสําคัญ กับวั ฒนธรรมบริโภค
ระบอบประชาธิป ไตย และหลักพื้นฐานสิ ทธิ ม นุษยชนที่ ละเลยเรื่องศี ลธรรมจรรยา อั นเป น
หนทางที่จะชวยเปดโอกาสใหพวกรักรวมเพศ หรือคนขามเพศเขามาเรียกรองสิทธิอันพึงมีพึงได
ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล จนกอใหเกิดพื้นที่ในการรวมตัวเพื่อแสดงอัตลักษณ และตอรอง
กั บ อํ า นาจรั ฐ ของกลุ ม คนเพศที่ ส ามเพิ่ ม ขึ้ น ด ว ยเหตุ นี้ค า นิ ย มตะวั น ตกจึ ง ไม ป ลอดภั ย ต อ
ประชาชนและอาจระคายเคืองตอโครงสรางทางสังคมที่รัฐและศาสนาอิสลามควบคุมกํากับอยู
แตหากพิจารณาใหดีจะพบวาคานิยมเอเชียไมตางไปจากปรากฏการณอันลาหลังที่จะพิทักษไว
ซึ่งการปกครองแบบเผด็จการซึ่งปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยสิ้นเชิงโดยคานิยมนี้
อาจถูกหลอมรวมหรือแทนที่ดวยคานิยมอิสลามที่มีความกาวราวและ เรียกรองใหการปรับใช
กฎหมายอิสลามมีความเขมงวดมากขึ้น
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กฎหมายควบคุมพฤติกรรมเบียงเบนทางเพศและบทลงโทษต่อเพศทีสามในมาเลเซี ย
สถานะทางกฎหมายของคนรักรวมเพศ มเพศกลายเปนความผิดทางอาญาในรักรว
มาเลเซียตั้งแตเจาอาณานิคมอังกฤษออก Penal Code of the Straits Settlements ใน
ค.ศ. 1871 ปจจุบันประมวลกฎหมายอาญาของมาเลเซียยั งคงสงวนไวซึ่งมาตราเกาแกอยาง
มาตรา 377 ที่ กํ า หนดให “เพศสั ม พั นธ ที่ ผิ ด ธรรมชาติ ” มี ค วามผิ ด ทางอาญา และเพิ่ ม
บทบัญญัติวาดวยการกระทําผิดที่รุนแรงนอยกวาเพื่อความครอบคลุมในการพิจารณาคดี
Malaysian Penal Code 1936, Unnatural Offences11
เพศสัมพันธที่ตอตานกฎธรรมชาติ
377A12บุ คคลใดที่ มีค วามสั มพั นธท างเพศกั บบุ คคลอื่ น โดยนําองคชาตเข าไปทาง
ทวารหนักหรือทางปากของบุคคลอื่น ถือเปนเพศสัมพันธที่ตอตานกฎธรรมชาติ
บทลงโทษตอเพศสัมพันธที่ตอตานกฎธรรมชาติ
377B ใครก็ตามที่มี เพศสัม พันธ ซึ่งต อต านกฎธรรมชาติ โดยเจตนาจะถู กลงโทษ
ดวยการจําคุกภายในระยะเวลา 20 ป และอาจถูกเฆี่ยนตีเชนเดียวกัน
การลวงละเมิดแบบแผนความประพฤติและการปฏิบัติที่ดี
377D บุคคลใดที่กระทําความผิด หรือสนับสนุนการกระทําผิด หรือลอลวง หรือ
พยายามที่จะกอใหเกิดการกระทําผิด การกระทําใดก็ตามที่หยาบคายหรืออนาจารกับบุคคลอื่น
ในที่สาธารณะ หรือที่สวนตัวจะถูกลงโทษดวยการจําคุกภายในระยะเวลา 2 ป

11

“Penal Code, Laws of Malaysia 1936 , Act 574,” available from http://www.vertic.org/media/
National%20Legislation/Malaysia/MY_Criminal_Code_2013.pdf (20 February 2016)
12
มาตรานี้ระบุอยางชัดเจนวานําไปใชกับพฤติกรรมรักรวมเพศระหวางผูชายกับผูชายเทานั้น และในสวนของการรวมเพศ
ระหวางผูหญิงกับผูหญิงไมไดมีการระบุอยางชัดเจนในประมวลกฎหมายอาญามาเลเซีย

การควบคุมเพศทีสามในมาเลเซีย สมัยรัฐบาลมหาธีร์ โมฮัมหมัด (ค.ศ.1981-2003)

Sharia Criminal Offences Enactment 1995 (No.3 of 1995), State of
13

Sabah

76. เพศสัมพันธที่ตอตานกฎธรรมชาติ
ใครก็ตามที่มีเพศสัมพันธซึ่งตอตานกฎธรรมชาติกับผูชาย ผูหญิง หรือสัตวมีแนวโนม
เปน takzir14บทลงโทษอาจถูกปรับไมเกิน 5,000 MYR หรือจําคุกไมเกิน 3 ป หรือ เฆี่ยนไม
เกิน 6 ครั้ง หรือทั้งจําทั้งปรับทั้งเฆี่ยน
77. Musahaqah15
ผู ห ญิ ง คนใดมี เ จตนากระทํ า ความผิ ด โดยมี เ พศสั ม พั น ธ กั บ ผู ห ญิ ง คนอื่ น ถื อ เป น
ความผิดฐานละเมิดกฎหมาย บทลงโทษอาจถูกปรับไมเกิน 1,000 MYR หรือจําคุกไมเกิน 6
เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ
82.Liwat16
ผู ช ายคนใดมี เ จตนากระทํ า ความผิ ด โดยมี เ พศสั ม พั นธ กับ ผู ช ายด วยกั น ถื อ เป น
ความผิดฐานละเมิดกฎหมาย บทลงโทษอาจถูกปรับไมเกิน 5,000 MYR หรือจําคุกไมเกิน 3 ป
หรือทั้งจําทั้งปรับ
89. สงเสริมการกระทําบาป
ใครก็ ต ามที่ ส ง เสริ ม เกลี้ ย กล อ ม หรื อชั กชวนบุ ค คลใดให กระทํ าความผิ ด ซึ่ ง เป น
พฤติกรรมอันชั่วราย ถือเปนความผิดฐานละเมิดกฎหมาย บทลงโทษอาจถูกปรับไมเกิน 5,000
MYR หรือจําคุกไมเกิน 3 ป หรือทั้งจําทั้งปรับ
13

“Syariah Criminal Offences Enactment 1995, Malaysia (Sabah),” available from
http://www.sabahlaw.com/Syariah_Criminal_Offences_Enactment_1995.html (20 February 2016).
14
Takzir หมายถึง การกระทําผิดที่ไมไดบัญญัติไวในอัลกุรอาน หรือฮะดีษ
15
Musahaqah หมายถึง การมีเพศสัมพันธระหวางผูห ญิงกับผูหญิง
16
Liwat หมายถึง การมีเพศสัมพันธระหวางผูชายกับผูชาย
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92. ผูชายที่วางทาเหมือนผูหญิง หรือในทางกลับกัน
ผูชายคนใดที่สวมเสื้อผาผูหญิงและวางทาเหมือนผูหญิง หรือในทางกลับกัน ถือเปน
ความผิดฐานละเมิดกฎหมาย บทลงโทษอาจถูกปรับไมเกิน 1,000 MYR หรือจําคุกไมเกิน 6
เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ
สถานะทางกฎหมายของคนขามเพศ ในกรณี ข องคนข ามเพศ กฎหมายทางโลก
ไมไดระบุเฉพาะเจาะจงใหคนขามเพศที่ขายบริการมีความผิดทางอาญา (แมวาอาชีพขายบริการ
จะเปนความผิดภายใตกฎหมายทางโลกในมาเลเซีย)แตโสเภณีขามเพศอาจถูกดําเนินคดีภายใต
มาตรา 21 ของ Minor Offences Act 1995 (Act 336) ในขอหาพฤติกรรมซึ่งผิดปกติหรือ
อนาจาร17 และมาตรา 28 ของ Sharia Criminal Offences (Federal Territories) Act
1997 ที่หามผูชายสวมใสเครื่องแตงกายของผูหญิงในที่สาธารณะ และวางกริยาทาทางเหมือน
ผูหญิง เพื่อ “จุดประสงคที่เลวทราม”18
ใน ค.ศ.1983 National Fatwa Council ออกฟตวาที่หามคนมุสลิมศัลยกรรมผาตัด
แปลงเพศ เนื่องจากเปนการตอตานศาสนาอิสลาม19 และการผาตัดแปลงเพศเกี่ยวของกับการ
ลดทอนความสามารถของอวัยวะ ซึ่งถูกแทนที่ดวยสิ่งศัลยกรรมตกแตง การผาตัดดังกลาวจึงไม
ตางจากการทําหมัน(ซึ่งถูกหามโดยศาสดาโมฮัมหมัด ) นอกจากจะไมมีความจําเปนในมุมมอง
ทางการแพทยแลว จุดมุงหมายของมันไมไดเปนไปเพื่อเหตุผลทางการแพทยหรือเหตุผลทาง
กฎหมาย แตเปนแรงจูงใจดานความงาม20 ในขณะที่คนที่มีอวัยวะสืบพันธุของทั้งเพศชายและ
17

“Laws of Malaysia, Act 336, Minor Offences act of 1955,” available from http://www.commonlii.org/
my/legis/consol_act/moa19551987225/ (20 February 2016).
18
“The Mak Nyahs of Malaysia: Testimony of Four Transgender Women,” available from
http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/ERR7_testimony.pdf (19 February 2016).
19
อนึ่ง กอนการฟตวาในป 1983 มีรายงานกรณีของ mak nyah ชาวมุสลิมที่ผานการศัลยกรรมผาตัดแปลงเพศ แตงงาน
อยูกินกับผูชาย และรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม
20
Sayed Sikandar Shah Haneef, “Sexual Reassignment in Islamic Law: The Dilemma of Transsexuals,”
International Journal of Business, Humanities and Technology 1,1 (July, 2011): 103.

การควบคุมเพศทีสามในมาเลเซีย สมัยรัฐบาลมหาธีร์ โมฮัมหมัด (ค.ศ.1981-2003)

เพศหญิงอยูบนรางตั้งแตกําเนิด (Khunsa) ไดรับอนุญาตจากกฎหมายอิสลามใหผาตัดแปลง
เพศได โ ดยนั ก กฎหมายมี ค วามเห็ นร ว มกั น ว า การผ าตั ด แปลงเพศเพื่ อซ อ มแซมความไม
สมประกอบไมสามารถตอตานได
ท่าทีและการดําเนินงานของรัฐ บาลมหาธีร์ต่อประเด็นเพศทีสาม
ภายใต การบริ หารประเทศของรั ฐ บาลมหาธี ร โมฮัม หมัด ไดมี การผนวกแนวทาง
อิสลามเขากับระบบการปกครอง เพื่อจัดระเบียบทุกภาคสวนของสังคม โดยมีแนวทางอนุรักษ
นิยมคอยขับเคลื่อน นโยบายชี้นําใน ค.ศ.1982 ทาทีสําแดงของรัฐบาลที่ยึดมั่นในหลักการ ยอม
หมายรวมถึงการควบคุมพฤติ กรรมเบี่ยงเบนของเพศที่ส าม และการออกกฎหมายลงโทษซึ่ ง
จริยธรรมอิสลามและแนวทางการปกครองก็ประสานงานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ตัวของนายกรัฐมนตรีมหาธีร โมฮัมหมัดยังระบุอีกวาตัวเองเปนมุสลิมที่เครงศาสนา และไมยอม
รั บ คํ าวิ จารณ ที่ วาเขาเป น “มุ ส ลิ ม สายกลาง” อี กทั้ ง นิ สั ย ที่ รั กความสงบและความมั่ นคง
ภายในประเทศ รัฐบาลมหาธีรจึงเปรียบเสมือนรัฐบาล “เผด็จการอํานาจนิยมระดับออน” ซึ่งไม
ตองการใหมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากจนเกินไป
ลักษณะเผด็จการของรัฐบาลชุดนี้ปรากฏใน ค.ศ.1994 Datuk Mohamed Rahmat
รั ฐ มนตรี กระทรวงสารสนเทศมาเลเซี ย ประกาศนโยบายว ารั ฐ บาลจะไม อนุ ญ าตให เ กย
เลสเบียน หรือคนขามเพศ ซึ่งมีชื่อเสียง เปนที่รูจักปรากฏกายในโทรทัศน เขากลาววา “ศิลปน
คนใดที่พิสูจนแลววาเปนเกยจะถูกหาม เราไมตองการที่จะสนับสนุนรูปแบบของรักรวมเพศใดๆ
ในสังคมของพวกเรา21 โอกาสที่นโยบายเหลานี้จะถูกเปลี่ยนเนื่องจากการกดดันจากสื่อก็มีนอย
มาก เนื่องจากสํานักพิมพตองขอใบอนุมัติ เพื่อตีพิมพหนังสือพิมพ หนังสือ หรือนิตยสารของ
พวกเขาจากรัฐบาลทุกป การที่สื่อสวนใหญในมาเลเซียเปนของเจาหนาที่รัฐบาลระดับสูง นั่น
หมายความวาสื่อจะไมทาทายนโยบายใดๆของรัฐบาล นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบของ
21

Walter Lee Williams, “Strategies for Challenging Homophobia in Islamic Malaysia and Secular
China,” Nebula 6,1 (March, 2009): 13.
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รั ฐ บาลยั ง ขั ด ขวางการตี พิ ม พ “ข าวซึ่ ง มุ ง ร า ย” และเซ็ นเซอร การอภิ ป รายใดๆที่ มี เ นื้ อหา
สาระสําคัญทางเพศในสื่อ โดยเฉพาะขาวใดๆที่เกี่ยวของกับสิทธิของเกย เลสเบียน หรือ มีการ
เรียกรองใหหยุดเลือกปฏิบัติตอตานคนรักรวมเพศจะถูกระงับ
เราสามารถเห็นทัศนคติ ของรัฐบาลที่มีตอกลุมเพศที่สามได ในเว็บไซต ของนิตยสาร
Time วันที่ 26 กันยายน 2000 ไดลงสัมภาษณนาย Abdul Kadir Che Kob เจาหนาที่
รัฐบาลระดับสูงแหง Malaysia’s Islamic Affairs Department ในการประณามการรักรวม
เพศ โดยการสัมภาษณครั้ งนี้ เขากล าวว า “การรั กร วมเพศถูกห ามในศาสนาอิ สลาม มันเป น
อาชญากรรมที่เ ลวรายยิ่งกวาการฆาตกรรม คนรักรวมเพศถือเปนบุคคลที่ไรย างอาย” เมื่อผู
สัมภาษณถามเกี่ยวกับ ประชาชนไมควรมีสิท ธิที่จะเลือกคนที่พวกเขาตองการอยูดวย Abdul
Kadir ตอบกลับวา “สิทธิอะไรที่คุณกําลังพูดถึงอยู ทายที่สุดมันเปนบาป ผูชายจะมีเพศสัมพันธ
กับ ผูช ายด วยกันไดอยางไร พระเจ าไม ได ส รางพวกเขามาใหเ ปนแบบนี้ ทั้ งหมดนี้ ลวนเป น
อิทธิพลของโลกตะวันตก” เขาอธิบายวาตํารวจจะใชวิธีใหเงินรางวัลแกผูไมระบุชื่อเพื่อดักจับ
คนรั กร วมเพศ “บ อยครั้ ง ที่ ผู ค นให ข อมู ล ที่ แ ม นยํ าแก พ วกเรา อย างเช นพวกเขาอยู ที่ ไ หน
จากนั้นเราก็จะไปที่หองพักในโรงแรม เราเคาะประตูและบังคับใหพวกเขาเปดประตู แตตอนนั้น
พวกเขามักจะสวมเสื้อผาครบทุกชิ้นพวกเรายังคงกลาวหาวาพวกเขาพยายามทําพฤติกรรมรัก
รวมเพศ พวกเราฟองรองพวกเขาในศาล แตกอนหนานั้นพวกเราจะใหพวกเขาผานสิ่งที่พวกเรา
เรียกวา Islamic Counseling Sessions พวกเขาทองคัมภีร อัลกุรอานทุกวัน และพวกเราก็
จะบอกกับ พวกเขาวาพวกเขากระทํ าผิด บาปรายแรง พวกเราตองบอกคนเหล านี้วาพวกเขา
กํ า ลั ง ทํ า บางสิ่ ง ที่ ผิ ด มหั น ต ใ นสายตาของอั ล เลาะห มั น เป น บาปหนั ก ” 22 นอกจากนี้ ใ น
ค.ศ.1995 รัฐมนตรีฝายกิจการศาสนาของรัฐสลังงอรยังยกยองกลุม Badar ซึ่งเปนกลุมพลเรือน

22

Mageswary Ramakrishnan, “Homosexuality is a Crime Worse Than Murderer: Interview with
Malaysia’s Morality Police,” available from
http://www.glapn.org/sodomylaws/world/malaysia/mynews025.htm (4 April 2016).

การควบคุมเพศทีสามในมาเลเซีย สมัยรัฐบาลมหาธีร์ โมฮัมหมัด (ค.ศ.1981-2003)

ที่ทําโทษอาชญากรแบบศาลเตี้ยที่ชวยเหลือรัฐในการกวาดลางกิจกรรมที่ “ขัดตออิสลาม” กวา
7,000 ครั้งดวย23
นายกรั ฐมนตรี มหาธี รได โจมตี คนรั กร วมเพศในสุนทรพจน ของเขา ณ สมัช ชาแห ง
องคการสหชาติมาเลเซีย วันที่ 19 มิถุนายน 2003 นายกรัฐมนตรีไดตั้งชื่อเปนลางบอกเหตุใน
สวนของคําปราศรัยของเขาวา “อันตรายที่เรากําลังเผชิญ” เขากลาววาอันตรายที่สําคัญที่สุดที่
เผชิ ญ หน าอนาคตของมาเลเซี ย คื อการรณรงค โ ดยคนยุโ รปและคนอเมริ กันที่บั ง คั บ ให ค น
มาเลเซี ย ยอมรั บ เอาเสรี ภ าพแบบตะวั นตก เขากล าวว า “จิ ต ใจของเรา วั ฒ นธรรมของเรา
ศาสนาของเรา และสิ่งตางๆจะกลายเปนเปาหมาย ในขอบเขตวัฒนธรรมและสังคม พวกเขา
ตองการเห็นเสรีภาพที่ไมจํากัดของปจเจกชน... พวกเขายอมรับเสรีภาพทางเพศ รวมถึงการ
สังวาสที่ผิดธรรมชาติวาเปนสิทธิ... วัฒนธรรมและคานิยมซึ่งพวกเขาบังคับเราใหยอมรับจะเปน
สุข นิ ย ม การแสวงหาความสุ ข สบายอย างไม จํ ากั ด ความพึ ง พอใจในความต องการพื้ นฐาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการทางเพศ24
ในเวทีการเมืองระหวางประเทศ รัฐบาลมาเลเซียยังเปนผูนําในการทําลายการลงมติ
ในสหประชาชาติ ที่ เ รี ย กร อ งจุ ด จบของการลงโทษประหารชี วิ ต และการจํ าคุ กต อ คนที่ มี
พฤติกรรมรักรวมเพศ ตามที่หนังสือพิมพ The Guardian ของอังกฤษ ฉบับวันที่ 25 สิงหาคม
2003 ลงขาวนั้น การลงคะแนนเสียงของสหประชาชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนรักรวมเพศ
หยุ ด ชะงั กในนาที สุ ด ทาย โดยเหล าพั นธมิ ตรประเทศมุ สลิ ม ซึ่ ง ไม เ ห็ นดวย ไดแ ก มาเลเซี ย
ปากี ส ถาน อี ยิ ป ต ลิ บ ยา และซาอุ ดิ อ าระเบี ย ... ความสั ม พั นธ ร ะหว า งเพศเดี ย วกั น ถู ก
ปราบปรามอยางรุนแรงในบังกลาเทศ อียิปต มาเลเซีย และปากีสถาน เมื่อการแกไขปญหาถูก
นําเสนออีกครั้งในไมกี่เดือนตอมา ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2004 เว็บไซตอิสลามอยาง Islamic
Online รายงานวา “คนมาเลเซียคัดคาน U.N. ในการลงมติเรื่องเพศวิถี: คนมาเลเซียกระตุน
23

สิทธา เลิศไพบูลยศิร,ิ “ขอหารักรวมเพศของอันวาร อิบราฮิม กับสิ่งตกคางอาณานิคมในโลกประชาธิปไตย,” เขาถึงได
จาก http://www.thaiworld.org/th/thailand_monitor/answer.php?question_id=1150 (1 พฤษภาคม 2559).
24
AFP, “Mahathir’s verdict: you’re greedy, sexual deviants,” available from http://www.smh.com.au
/articles/2003/06/19/1055828425389.html (14 April 2016).
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องคการสหประชาชาติไมใ หดําเนินการลงมติยอมรับสิ ทธิของเกยแ ละเลสเบียน โดยกลาวว า
ประเทศมุสลิมทั้งหลายควรทําใหการโหวตในเรื่องสิทธิมนุษยชนทางเพศหยุดชะงัก” เว็บไซตนี้
กลาวอยางตรงไปตรงมาวา สิทธิของเกยและเลสเบียนเปน “การละเมิดตอศาสนาอิสลามและ
คนมุ ส ลิ ม ” แหล ง ข อมู ล นี้ อา งคํ าพู ด ของ Dr.Rais Yatim รั ฐ มนตรี ช ว ยว าการกระทรวง
นายกรัฐมนตรีกลาววา “พวกเราตองภาวนาใหความพยายามที่จะกําหนดใหมีการยอมรับเกย
และเลสเบียนขององคการสหประชาชาติลมเหลว การแกไขปญหานี้ชางนากลัว25
การชู ประเด็นเรืองเพศทีสามเพือขจัด ศัตรู ท างการเมือ งของนายกรัฐ มนตรีม หาธีร์
โมฮัมหมัด
ใน ค.ศ.1998 ความเกลียดชังรักรวมเพศของศาสนาอิสลามและการเมืองมาเลเซียถูก
ผนวกเขาดวยกัน โดยนายอันวาร อิบราฮิม ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนงเปนรองนายกรัฐมนตรีเกิด
แตกคอกั บ นายกรั ฐ มนตรี มหาธี ร เนื่ องจากนายอั นวาร ออกมาวิพ ากษ วิจารณแ นวทางการ
ปกครองและนโยบายเศรษฐกิ จ ของมหาธี ร พร อ มทั้ ง สร า งแรงกดดั น ให มี ก ารปฏิ รู ป
ประชาธิปไตย หลังจากวิกฤตการณการเงินในเอเชีย มหาธีรตอบโตการกระทําดังกลาว ดวย
การกลาวหาวาอันวารคอรัปชั่ นและมีเพศสัมพันธกับผูชายสองคน แมวาอันวารจะปฏิเสธข อ
กลาวหานั้นทันที โดยอางวาเปนการใสความเท็จก็ตาม ในระหวางการสอบสวนผูพิพากษาทํา
การชี้ขาดคดีอยางนาสงสัยหลายประการ ซึ่งเปนการปดทางโอกาสอันชอบธรรมของอันวารที่
จะแกตางใหกับตัวเอง และผูพิพากษายังตัดสินโทษใหทนายความของนายอันวารจําคุก 3 เดือน
ในขอหา “ปลุกระดมมวลชนใหตอตานรัฐบาล” จนในที่สุด ค.ศ.1999 ศาลมาเลเซียตัดสินให
อันวารมีความผิดฐานการรวมเพศทางเวจมรรค และเขาถูกตัดสินใหจําคุก 9 ป
ในระหวางการคุมขังอันวารถูกเจาหนาที่โบยหลายครั้ง สงผลใหสุขภาพของเขาย่ําแย
สําหรับ ผูชาย 2 คนที่ได เปนพยานในการสอบปากคําว าพวกเขามีเ พศสัม พันธกับนายอันวาร
25

Andrew Osborn, “Muslim alliance derails UN’s gay rights resolution,” available from
http://www.guardian.co.uk/world/2003/apr/25/gayrights.andrewosborn (16 April 2016).
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ภายหลังทั้งคูกลับคําใหการและยอมรับวาพวกเขาถูกกดดันจากนักการเมืองและเจาหนาที่ใหใส
ความอันวาร ขณะเดียวกันประชาชนซึ่งสนับสนุนรองนายกรัฐมนตรีก็ไดรวมตัวกันประทวงใน
นามของอั นวาร เพี ยงเพราะพวกเขาเชื่อวาอันวารไม ไดมี พฤติกรรมรักรวมเพศ มหาธีร ไดใ ช
ประโยชน จากกฎหมายห ามการร วมเพศแบบวิ ต ถารมาเป นเครื่ องมื อเพื่ อจํ ากั ด คู แ ข ง ทาง
การเมืองของตน เขาเชื่อวาคํากลาวหาครั้งนี้จะทําลายการสนับสนุนของชาวมาเลเซียสวนใหญ
ที่มีตออันวาร และการเรียกรองเพื่อปฏิรูปประชาธิปไตยก็จะหยุดชะงัก ในที่สุดอันวารถูกปลอย
ตัวออกจากคุก หลังถูกจองจํายาวนานถึง 6 ป ศาลรัฐบาลกลางอันเปนศาลสูงสุดของมาเลเซีย
ไดลมเลิกขอกลาวหาวาเขามีเพศสัมพันธกับคนเพศเดียวกันในเดือนกันยายน 2004
หากย อ นดู พื้ น เพประวั ติ ข องนายอั น วาร ใ ห ดี แ ล ว จะพบว า เขาเป น ผู นํ า ที่ มี
ความสามารถของ Malaysian Muslim Youth Movement (ABIM) ซึ่งเปนขบวนการมุสลิม
ระดับรากหญาแหงชาติที่ใหญที่สุด อีกทั้งครอบครัวของเขายังเปนมุสลิมที่เครงครัดในศาสนา
ดวย นี่เปนเหตุผลที่คนสวนใหญเชื่อมั่นวาคดีข องนายอันวารเปนการกลั่นแกลงทางการเมือง
และเขาก็ไม เคยมีเพศสัม พันธ กับผู ชายดวยกันและแทนที่ นายอันวารจ ะถูกดําเนินคดีภายใต
บทบั ญ ญั ติข องกฎหมายอิส ลาม เพราะเขาเปนคนมาเลย มุ สลิ ม แตอันวารกลั บ ถู กเล นงาน
ภายใตกฎหมายซึ่งสืบทอดมาตั้งแตยุคอาณานิคมของอังกฤษที่กําหนดโทษใหการรวมเพศทาง
เวจมรรคตองถูกจําคุก 20 ป หากเปรียบเทียบกับกฎหมายอิสลามที่บทลงโทษมีขอจํากัดอยูที่
สามารถสั่งจําคุกไดไมเกิน 3 ป ปรับสูงสุด 5,000 MYR (50,000 บาท) และโบยไมเกิน 6 ที
ความรุนแรงของบทลงโทษก็ถือวาตางกันอยูมาก นอกจากนี้ยังมีขอสังเกตวาตั้งแต ค.ศ.1938
มาตรา 377 ไมไดมีการบังคับใชจริงจังในทางปฏิบัติ เพราะคงไมมีเจาหนาที่คอยไปแอบดูใคร
เวนเสียแตเอาไวเลนงานปฏิปกษทางการเมืองมากวา (มาตรานี้ถูกใชไปเพียง 7 ครั้ง ซึ่ง 4 ครั้ง
เกี่ ย วกั บ กรณี ข องนายอั น วาร ) โดยสรุ ป แล ว เหตุ ก ารณ ก ลั่ น แกล ง ทางการเมื อ งอั น เป น
ประวัติการณนี้ ทําใหขอหามของเพศที่สามยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้น สงผลกระทบเปนวงกวาง
ตอการมีอยูของเพศที่สามในมาเลเซีย คนรักรวมเพศจึงกลายเปนแพะรับบาปในความพยายาม
ของรัฐบาลที่จะรักษาอํานาจของตนเองเอาไว
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ท ายที่ สุ ด เราจะเห็ น ได วาการมี อยู ข องกฎหมายในสมั ย อาณานิ ค มนั้ นตอบรั บ กั บ
แนวทางอิสลามในการไมยอมรับเพศที่สาม แมปจจุบันมาเลเซียจะพยายามสนับสนุนคานิย ม
เอเชีย และผลักไสวัฒนธรรมตะวันตก หรือความเปนอาณานิคมมากแคไหน แตสุดทายแลวก็ไม
สามารถหลุดพนไปได พิจารณาไดจากกฎหมายมาตรา 377 การคงอยูของกฎหมายความมั่นคง
ภายในที่แมแตเจาอาณานิคมก็ไดเลิกใชไปนานแลว แตมาเลเซียกลับยอนแยงคําพูดของตัวเอง
โดยเลือกที่จะเก็บกฎหมายที่มีประโยชนตอระบอบการเมืองไวฉะนั้นสิ่งตกคางจากอาณานิคม
เหลานี้จึงกลายเปนเครื่องมือทางการเมืองที่ไวใชกลั่นแกลงศัตรู และขัดขวางหนทางการปฏิรูป
ประชาธิปไตยซึ่งสวนทางกับหลักการอิสลามนั่นเอง
การเผชิ ญหน้ากับความท้าทายในสังคมมาเลเซียของเพศทีสาม
ในบทนี้ ผู เ ขี ย นจะศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบในการดํ า เนิ นชี วิต ของเพศที่ ส ามในสั ง คม
มาเลเซียภายใตกรอบแนวคิดความเปนอื่นจากหลักฐานชั้นรอง ไดแก บทสัมภาษณบุคคลเพศที่
สามซึ่งเรียบเรียงโดยองคกรสิทธิมนุษยชนระดับสากล โดยผู เขียนไดทําการคัดเลือกเรื่องราว
ประสบการณที่มีความโดดเดนและพิจารณาจากความหลากหลายทางดานเพศวิถี ศาสนา ชน
ชั้น และ ชาติพันธุของผู ใหสัมภาษณบทสัม ภาษณเ หลานี้จะทําใหผูอานเขาใจถึงสภาพสังคม
มาเลเซีย และความยากลําบากของเพศที่สามที่ตองใชชีวิตอยูในสังคมซึ่งเต็มไปดวยการกีดกัน
และอคติท างเพศ ความทาทายเหลานี้กลายเปนอุ ปสรรคอันใหญหลวงที่ทําใหการเปนเพศที่
สามในมาเลเซียไมใชเรื่องงายเลยทีเดียว
เรื่องราวของ JAIME26
Jaime เปนผูหญิงแปลงเพศชาวจีน-มาเลเซีย อายุ 47 ป เธอกลาววาเธอเกิดมาใน
รางกายที่ผิดเพศ เมื่ออายุ 5 ขวบ เธอถูกลวนลามโดยเด็กผูชายที่อยูละแวกบาน และอาจารย

26

KRYSS, “On the Record: Violence Against Lesbians, Bisexual Women and Transgender Persons In
Malaysia,” available from http://www.refworld.org/pdfid/547711ac4.pdf (15 March 2016).
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สอนศิลปะ เมื่ออายุ 11 ป Jaime มั่นใจวาเธอสนใจผูชาย แตดวยความอัปยศซึ่งเปนผลมาจาก
การถูกกระทําชําเราในวัยเด็กจึงทําใหเธอกลัวและไมไวใจผูคน
เมื่อเธอโตขึ้นครอบครัวของเธอรังเกียจเธอและปฏิเสธตัวตนผูหญิงของเธอ บอยครั้งที่
Jaime รูสึกวาเธอนําความนาอัปยศมาสูครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งกับพอแมของเธอ Jaime
รูสึกกดดันอยู เปนประจําที่ จะตองอดกลั้ นการแสดงออกอารมณทางเพศของเธอ และผลจาก
ความเครียดอยางหนักทําใหเธอพยายามที่จะฆาตัวตายตอนอายุ 14 Jaime ถามพระเจาถึ ง
จุดประสงคของการมีชีวิตอยูบ นโลกใบนี้ การเปนคาทอลิ กที่ เคร งครัด มันยากสํ าหรั บเธอที่
จะต องถู กศาสนาจั กรย้ํ าแล วย้ํ าอี กวามั นเป นความผิด ที่ จะสํ าเร็ จความใคร ดวยตั วเอง หรื อ
เป ด เผยตั วตนทางเพศ หลายป แ รกช ว งวั ย ผู ใ หญ ในที่ สุ ด เธอรู สึ กว าเธอพร อมแล วที่ จะมี
ความสัมพันธสนิทสนมกับผูชาย แตเธอยังคงประหลาดใจวาเธอเปนเกย หรือเปนผูหญิงที่อยูใน
รางกายผูชาย เธอกลาววา “ฉันชอบเมื่อผูชายถูกตัวฉัน ฉันตองการมันอีก ฉันชอบที่จะถูกกอด
ถูกจูบ ฉันชอบความรักความเสนหา แตขางในใจฉันมันบอกวา เธอไมใชผูหญิง และเธอไมใ ช
เกย”
ครอบครัวของเธอยังคงปฏิเสธในสิ่งที่เธอเปนและการปฏิเสธอัตลักษณทางเพศของ
เธอของศาสนจักรอยางตอเนื่องยิ่งเพิ่มความรูสึกไมปลอดภัยและลดคุณคาตัวเอง บอยครั้งที่เธอ
มี ค วามคิ ด อยากจะฆ าตั วตาย Jaime ต องอดกลั้ นความต องการที่ จะใส เ สื้ อผ าผู ห ญิ ง และ
พยายามที่จะโน มนาวตัวเองวาเธอไมได มีความตองการเปนผู หญิง เมื่อ Jaime กลายมาเป น
อาจารย วิท ยาลั ย เธอข ม กลั้นการแสดงออกทางเพศของตั วเอง ดั ง นั้ น เธอจึ ง สามารถเป น
แบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนของเธอได เธอรูวาการแตงตัวขามเพศจะเปดเผยและทําใหเธอถูก
เยาะเยย สิ่งนี้ก็จะยิ่งเพิ่มความกังวลของเธอ
เมื่อ Jaime โตขึ้น ในทศวรรษที่ 1980 มีการจํากัดวิธีเขาถึงขอมูลขาวสารและการ
ติดตอสื่อสารกับประชาชนของชุมชนขามเพศ เธอยิ่งรูสึกโดดเดี่ยวและหดหู ใน ค.ศ.2002 เมื่อ
Jaime อายุ 39 ป ทายที่สุด เธอตัดสินใจที่จะทําการผาตัดแปลงเพศในประเทศไทย เธอกลาว
วา “ฉันตองการที่จะผาตัดตกแตงชองคลอดกอน เพราะฉันตองการที่จะสอนตอไป ฉันคิดวาฉัน
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ควรทําการเสริมหนาอกทีหลัง ฉันตองการการเปลี่ยนผานอยางชา ๆ ฉันไมเคยแตงตัวขามเพศ
ฉันไมเคยแสดงความเปนผูหญิงของตัวเองหรือดานที่เปนผูหญิงยกเวนอุปนิสัย (พฤติกรรม) ฉัน
ไมรูวาทําไม ฉันเดาวาฉันคงกลัวจะถู กคว่ําบาตร” เธอทําการผาตัดที่โรงพยาบาลในประเทศ
ไทย ซึ่งเธอไดรับการสนับสนุน และการยอมรับจากสังคมขามเพศอยางแทจริง
4 ป ห ลั ง จากการผ าตั ด Jaime ต อ สู กั บ การเปลี่ ย นแปลงเพศบนบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน เนื่องจากรูปโฉมภายนอกของเธอไมสัมพันธกับรูปบนบัตร ดวยเหตุนี้ เธอมักมีปญหา
กับ ธนาคาร ผู ตรวจคนเข าเมื องเมื่อเธอเดิ นทางไปตางประเทศ และตํ ารวจ ตัวตนใหมท าง
กายภาพของเธอและการแสดงตัวตนสร างความลําบากในหมูนักเรีย นและเพื่ อนรวมงานใน
วิทยาลัยที่เธอกําลังสอน ตั้งแตเธอผาตัด ผูชาย เพื่อนและคนแปลกหนาก็เขามาหาเธอและขอ
จับหนาอก เธอเขาใจความอยากรูอยากเห็นของพวกเขาดี แตเธอก็รูวามันเปนการคุกคามทาง
เพศ สําหรับ Jaime รูปแบบที่เลวรายที่สุดของการลวงละเมิด คือ ถูกปฏิเสธตัวตนที่แทจริงและ
ถูกโดดเดี่ยวจากสังคมในการดํารงชีวิตแบบเรียบงาย
จากเรื่องราวของ Jaime สะทอนใหเห็นวา สังคมมาเลเซียไมมีกฎหมายที่ปกปองเพศ
ที่สามในกรณีที่ถูกขมขืน เนื่องจากกฎหมายมาตรา 377C กําหนดบทลงโทษของการกระทํา
ชําเราโดยปราศจากความยินยอมในกรณีของผูชายที่เปนผูกระทํา และผูหญิงที่เปนผูถูกกระทํา
เทานั้น27 Jaime จึงไมไดรับโอกาสในการปกปองสิทธิของตัวเอง แมวา Jaime จะนับถือคริสต
ศาสนา แตเมื่อเธออยู ภายใตกรอบวัฒ นธรรมมุสลิม แรงกดดั นที่เธอตองเจอจากศาสนจักรก็
แทบไมตางจากคนที่นับถืออิสลามแตอยางใด อีกทั้งการมีสถานภาพทางสังคมที่สูง คือการเปน
อาจารย ในวิ ทยาลัย เปนผูมีการศึ กษาทําหนาที่ ในการส งตอความรูแ ละเปนแบบอยางใหกับ
เยาวชน ไมไดชวยให Jaime สามารถเปดเผยตัวตนและรสนิยมทางเพศของตนเองได เพราะไม
วาคุณจะมีอาชีพการงาน หรืออยูในสิ่งแวดลอมที่ดีแคไหน การเปนเพศที่สามก็ไมใชเรื่องปกติที่
ทุกคนสามารถยอมรับได โดยเฉพาะเมื่อ Jaime ทําการผาตัดแปลงเพศมาแลว ขอสังเกต คือ
ในทางทฤษฎีแมวากฎหมายทางโลกจะอนุญาตให Jaime สามารถทําการผาตัดแปลงเพศได
27
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การควบคุมเพศทีสามในมาเลเซีย สมัยรัฐบาลมหาธีร์ โมฮัมหมัด (ค.ศ.1981-2003)

เพราะเธอไมใชคนมุสลิม แตในทางปฏิบัตินั้น ทั้งคนที่เปนมุสลิมและไมใชมุสลิมตางไมมีใครกลา
ผาตั ดแปลงเพศในมาเลเซี ย และก็ ไม มีแ พทยจากโรงพยาบาลคนไหนกล าทํ าการผาตัด ดวย
เพราะฉะนั้น ผูหญิงขามเพศสวนใหญในมาเลเซียจึงมักเดินทางมาผาตัดแปลงเพศที่ประเทศไทย
เพราะสังคมใหการยอมรับตัวตนทางเพศที่หลากหลายของพวกเธอมากกวา อยางไรก็ตามคนที่
แปลงเพศยังตองเผชิญกับปญหาจากบัตรประจําตัวประชาชน ที่แมจะอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อใหม
ได แตกฎหมายไมอนุมั ติ ให เปลี่ย นรู ปภาพและสถานะทางเพศดั้ งเดิ มของตน ตั วตนในบั ต ร
ประชาชนจึงไมสอดคลองกับรางกายใหมของพวกเธอ ทําใหคนเหลานี้มักประสบอุปสรรคใน
การทําธุรกรรม เมื่อตองยื่นเอกสารในการระบุตัวตนทางเพศ
เรื่องราวของ ANN28
Ann ผูหญิงขามเพศชาวอินเดียเคยถูกจับทั้งสิ้น 36 ครั้งและถูกตัดสินจําคุก 8 เดือน
แตเธอติดคุกเพียง 2 สัปดาห เพราะแมของเธอมาประกันตัวเธอออกจากคุกเปนเงิน 800 MYR
Ann กลาววาเธอถูกกระทําและหยามเหยียดในคุกโดยพัศดี เธอย้ําวาเธอไมไดเสพยา ไมไดเปน
โสเภณี และไมไดทําผิดกฎหมายใดๆ อยางไรก็ตาม เธอเปนคนไรบาน และเลี้ยงชีพดวยการเปน
คนขับรถสามลอถีบ สถานะของเธออยูดานลางของลําดับชั้นทางสังคม เนื่องจาก Ann เปนคน
อินเดีย จึงไมถือวามีความผิดภายใตกฎหมายอิสลามในขอหา “วางตัวเหมือนผูหญิง” ในรัฐของ
เธอ ดังนั้น ตํารวจจึงฟองรองเธอภายใตมาตรา 21 ของ Minor Offences Act สําหรับความไม
เหมาะสมในที่ ส าธารณะและกล าวหาว าเธอเสพยา โดยอ างเอาน้ํ าหนั กร างกายที่ เ บากว า
มาตรฐาน เปนหลักฐานวาใชยาเสพติด เจาหนาที่ที่จับกุมตัว Ann คุกคามทางเพศเธอ เธอเลา
วา “พวกเขาดํ าเนินคดี ฉันใหจํ าคุก 8 เดือน ในคุกพวกเขาระรานฉันอยางมาก เจาหนาที่คุ ก
บอกฉันวา พวกเราจะเอาเธอไปไวในหองขังรวมกับพวกผูชาย พวกเขาดาวาฉันสารพัด ... พวก
เขาจะเลนเพลงเกาๆและใหพวกเราวิ่งจากระยะทางไปเสาธง ... ทําใหพวกผูชายหัวเราะเยาะ
เรา พวกเขาจะเอาผืนธงมาพันไวรอบๆมือของพวกเราเปนเกลียว แลวใหพวกเรานั่งตากแดด ...
พัศดีมักจะดูถูกพวกเราและถามพวกเราวา ‘จะเปนยังไงถาผมเขาไปในหองขังของคุณ มีแคเรา
28
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สองคนที่นั่น ผมมีเซ็กซกับคุณไดไหม’ พวกเขาจะคุยกับพวกเราดวยมารยาทที่ต่ําชาเสมอ ...
ครั้งหนึ่งฉันไดออกไป ตํารวจในศาลถามฉันวา ‘เมื่อถูกปลอยตัวคุณจะไปที่ไหน คุณจะนอนที่
ไหน คุณตองการใหผมไปอยูกับคุณไหม’ ... “ เจาหนาที่ตํารวจที่ถามฉัน คือคนที่ใสกุญแจมือ
และพาฉันมายังศาล เขาเปนผูชายอินเดีย อายุประมาณ 45 ป เขาถามฉันวา ผมควรไปดวย
ไหม”
จากเรื่ องราวของ Ann สะทอนให เห็นการดู ถูกและเหยี ยดหยามภายในชาติ พันธุ
แมวาเชื้อชาติ และสถานภาพทางสังคมของ Ann ไมไดสูงสงอะไร แตกลับตองโดนรังแกจากคํา
สบประมาทของเจาหนาที่คนอินเดียดวยกันเอง สิ่งนี้บอกเปนนัยไดวา ไมวาจะเปนคนชนชาติ
ไหน แตผูชายยอมอยูในระดับสูงสุดของความสัมพันธทางสังคม และความเปนชายแทก็ไดให
อภิสิทธิ์แกเขา ในการเหยียดหยามคนขามเพศที่ฉีกกรอบสังคมอยาง Ann และปฏิบัติราวกับ
พวกเธอเปนตัวตลก นอกจากนี้ผูหญิงขามเพศมักเปนสัญลักษณของการขายบริการทางเพศและ
ยาเสพติดไมวาคุณจะเปนโสเภณี จะเสพยาจริงหรือไม เพียงแคเขาเห็นคุณเปนคนขามเพศก็
พร อมจะฟ องรองภายใต ม าตราใดมาตราหนึ่ ง แม วา Ann ที่เ ป นคนอิ นเดี ยจะรอดพ นจาก
กฎหมายอิสลาม อยางไรก็ตามเธอก็โดนขอหาภายใตกฎหมายทางโลกอยูดี ดังนั้น ไมวาจะเปน
คนมุสลิมหรือไม คนขามเพศก็ไมสามารถรอดพนจากการดําเนินคดีตามกฎหมายได
เรื่องราวของ NOVA29
Nova เปนเลสเบียนชาวมาเลยเชื้อสายจีน อายุ 28 ป ซึ่งรูวาตัวเองสนใจผูหญิงตั้งแต
อายุยังนอย “เมื่อฉันยังเปนเด็ก ฉันถามคําถามพวกนั้นกับตัวเอง ตั้งแตอายุยังนอย 5 หรือ 6
ขวบ ... จนเมื่อฉันดูทีวี ... ฉันจึงคนพบวาตัวเองหลงใหลผูหญิงในรายการเสมอ ฉันไมเคยสนใจ
ผูชายเลย” Nova ชอบผูหญิงจริงจังครั้งแรกเมื่อเธออายุ 12 ป ตอมาเธอไดเขาศึกษาที่โรงเรียน
มัธยมหญิงลวนที่พอแมของเธอเลือกให ดวยขาวลือที่วามันเปน“โรงเรียนเลสเบียน” อยางไรก็
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ตาม เธอกลับ รูสึ กเหมื อนอยู ที่ บาน เพราะเธอพบเด็ กผู ห ญิง คนอื่ นที่ เ หมื อนกั นกั บ เธอ และ
สามารถเขากันไดอยางดี อีกทั้งในฐานะนักเรียน เธอยังมีผลการเรียนสูง
เมื่อเธออายุ 16 Linda แฟนที่คบกันมา 2 ป พบวา Rachel เปนคนที่ Nova กําลัง
คบดวยอยางลับๆ ในขณะนั้น Linda บอกเจาหนาที่ของโรงเรียนวา Nova เปนเลสเบียน และ
ทั้ง โรงเรี ย นก็ ไ ดรู ไ ม เ พีย งแต ค วามสั ม พันธ ข อง Nova กั บ Rachel เท านั้ นแต ยัง รวมถึ ง
ความสั มพั นธร ะหว างเธอกั บ Linda ดวย Nova ถู กห ามไม ให พั กในโรงเรี ยนประจํ า ซึ่ งเธอ
อาศัยอยูในเวลานั้น คุณครูบอกกับเธอวา “เธอเปนโรค ฉันไมอยากใหเธอพักในหอพักนักเรียน
เพราะเธอจะแพรเชื้อโรคนี้ไปสูคนอื่นๆ”
Nova โน ม น าวอาจารย ใ หญ อย า งสุ ด ความสามารถ เพื่ ออนุ ญ าตให เ ธอพั กอยู ใ น
โรงเรีย นตอ ครอบครั วของเธอก็พยายามอยางหนั กเชนกัน ครูใหญแนะนํ าให Nova ไปพบ
จิตแพทย และ “ถาจิ ตแพทยรายงานผลว าเธอปกติ ฉันถึ งจะอนุญาตให เธอพั กในโรงเรี ยน”
Nova ไมอยากจากโรงเรียนนี้ไป ดังนั้นเธอจึงไปพบจิตแพทย เมื่อปการศึกษาใหมเริ่มตน Nova
ไมพบชื่อของเธอในรายชื่อนักเรียน รายงานผลของจิตแพทยก็ไมไดถูกสงไปให Nova ออนวอน
ขอสําเร็จการศึกษาและสอบปลายภาคใหเสร็จสิ้น แตอาจารยใหญก็ปฏิเสธ
หลังจาก Nova ถูกไลออก ครูฝายปกครองไดสัมภาษณ “แฟนผูหญิงคนแรก” ของ
Nova กับคนที่เธอเคยพัวพันดวยเมื่อตอนอายุ 13 “ใครก็ตามที่ถูกอางวามีความสัมพันธกับฉัน
คุณครู จะสัม ภาษณ ...ดังนั้น ฉันคิ ดวา ฉันถูกหลอกใชเป นแพะรับบาป เขาขับไลฉัน และส ง
ขอความไปยังพวกเพื่อนของฉัน หรือคนอื่นๆที่เปนเลสเบียนในโรงเรียนนั้น หากคุณตองการ
เปนเลสเบียน คุณตองเปดเผยและภาคภูมิใจ นี่คือสิ่งที่คุณจะได”
“ในความคิ ดของฉั น การออกจากโรงเรี ย นทํ าให ฉั นรู สึ กกลั วยิ่ ง กว าอะไรทั้ ง หมด
ดังนั้น ฉันจึงไมไปพบจิตแพทย ฉันรูวาฉันเปนเลสเบียน และถึงแมครูใหญจะบอกวาคุณตองไป
หาจิตแพทย เพื่อบอกวาคุณไมไดเปนเลสเบียน และเพื่อแนใจวาคุณไมไดเปนเลสเบียน แตฉันรู
วามันเปนขอแกตัว” Nova เสริมวา “ฉันคิดวาโรงเรียนตอสูอยางหนัก เพื่อทําลายภาพลักษณที่
ไม ดี ... พวกเขาได เ ข มงวดกั บ ทุ กคน โดยเฉพาะกับ กลุ ม เพื่ อนของฉั น ... ฉันคิ ด ว ามั นเป น
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ความผิดของฉัน เพราะวาฉันทําในสิ่งที่ฉันตองการ ฉันไมเคยอาย ฉันไมเคยหลบซอนวาฉันเปน
ใคร และบางทีมันอาจทําใหฉันตองสูญเสีย แตฉันก็รูสึกวาระบบการศึกษาไมมีสิทธิที่จะบอกฉัน
วาฉันสามารถอยูในโรงเรียนไดหรือไม ฉันยังคงเชือ่ แบบนั้น”
จากเรื่องราวของ Nova ทําใหเห็นสภาพของระบบการศึกษาในมาเลเซีย ที่ยังไมเปด
กวางเรื่องเพศ และไมมีการอบรมถายทอดความรูเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีที่หลากหลายภายในรั้ว
โรงเรียน สิ่งที่เจาหนาที่โรงเรียนทําไดมีเพียงแคกําจัดคนรักรวมเพศออกไป แตไมมีการพยายาม
ทําความเขาใจในตัวตนหรือใหคําแนะนํากับคนเหลานั้น ซ้ํารายยังเห็นวาความรักรวมเพศเปน
เชื้ อโรค และ Nova ก็ มี ฐ านะเปนผู ป วยที่ มี อาการทางจิต จํ าเป นตองไดรั บ การรั กษาจาก
จิตแพทย ซึ่ งก็ม องวาการมี รสนิยมชอบเพศเดียวกันสมควรไดรั บการบําบัด รักษา และฟนฟู
สภาพใหกลับไปเปนปกติ และถึงแมวา Nova จะเปนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแคไหน แตการ
เปนคนมีความสามารถไมไดชวยลบลางความนาละอายจากการเปนเลสเบียนไดอยางไรก็ตาม
สถานศึกษาก็ยังคงไมมีพื้นที่ใหกับคนรักรวมเพศอยางเธอ
บทสัมภาษณทั้งหมดที่ผูเขียนไดทําการคัดเลือกนั้น เราจะสังเกตไดวา ไมวาจะเปนคน
ชนชาติ ไ หน นั บ ถื อศาสนาอะไร ประกอบอาชี พ อะไร สู ง หรื อต่ํ า รวยหรื อ จน เก ง หรื อไร
ความสามารถ สิ่งเหลานี้จะไมมีความหมายและไรคุณคาไปในทันทีถาหากคุณเปนเพศที่สามใน
มาเลเซีย ไม เพียงแตพวกเขาตองเผชิญกั บการรุ กรานอยางหนั กของทั้ งเจาหนาที่ตํารวจและ
ตํารวจศาสนาเท านั้น สังคมรอบข างตั้ง แตครอบครั ว ญาติสนิท มิตรสหาย ทั้งในสถานศึกษา
สถานที่ทํ างาน และสถาบันศาสนา ไม มีใครใหการตอนรับขับ สูคนเหลานี้ พวกเขาเลือกที่จะ
แสดงทาทีรังเกียจ พูดจาดูถูกเหยียดหยาม หรือบางทีก็กลั่นแกลง จนอาจถึงขั้นทําร ายรางกาย
ดังนั้น เพศที่สามจึงตองประสบภาวะยากลําบากในการดํารงชีวิต ทามกลางสังคมที่เลือกปฏิบัติ
เกลียดชังความหลากหลายทางเพศ และมอบสถานะความเปนพลเมืองชายขอบใหพวกเขา

การควบคุมเพศทีสามในมาเลเซีย สมัยรัฐบาลมหาธีร์ โมฮัมหมัด (ค.ศ.1981-2003)

บทสรุ ป
กระแสเพศที่สามไมใชสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคแหงเทคโนโลยีการสื่อสาร เชนเดียวกับ
การปรากฏของวัฒนธรรมเบี่ย งเบนทางเพศที่มีอยูในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใตมาช านานแล ว
ความตระหนักในความหลากหลายทางเพศของคนปจจุบัน ถูกบดบังดวยวาทกรรมจากตางชาติ
ที่เขามาปรับเปลี่ยนและจัดการตอระบบความคิดในเรื่องเพศตั้งแตสมัยอาณานิคม สรางบรรทัด
ฐานเรื่องเพศอันใหมใหกลายเปนถูก สงผลใหสํานึกเรื่องเพศดั้งเดิมเปนอันตองตกกระปองไป
ไมเพียงแตดินแดนมลายูที่ไดรับอิทธิพลนี้เทานั้น แตแทบทุกพื้นที่ซึ่งอยูภายใตการปกครองของ
ชาวยุโรป รับเอาวัฒนธรรมตะวันตก และสืบทอดระบบสองเพศตอเนื่องมาจนถึงสมัยรัฐชาติ
โดยนํามาปรับ ใชเ ปนบรรทัด ฐานของสั งคม คอยจัดระเบียบรางกายประชากร ควบคุม และ
ครอบงํ าพฤติ ก รรมด านเพศวิ ถี สร า งองค ค วามรู แ บบใหม ใ ห กั บ ชาวพื้ น เมื อ งเพื่ อ พั ฒ นา
ประเทศชาติสูความเปนสากล ทําใหประชาชนหลงลืมรากเหงาทางความคิดเรื่องเพศที่แทจริง
ของตน
ในกรณีข องมาเลเซี ย บรรทั ด ฐานรั กตางเพศแบบคริ ส ต ศาสนาดู จะเข ากั นได ดี กับ
คานิยมอิสลามในการตอตานเพศที่สาม ฉะนั้น สังคมมาเลเซียในฐานะที่สืบทอดมรดกของเจา
อาณานิคมมาสวนหนึ่ง และมีบทบาทในการปกปองวัฒนธรรมมุสลิม รัฐจึงไดนอมรับลักษณะ
ดังกลาวมาประยุกตใชในการปกครองประเทศ และควบคุมพลเมืองเพศที่สามใหอยูในโอวาท
ผานการบังคับใชกฎหมายที่กําหนดบทลงโทษอยางชัดเจน และดําเนินมาตรการปองกันความ
เบี่ยงเบนอยางเครงครัด มากไปกวานั้น แนวทางอิสลามซึ่งตอตานเพศที่สามไดทําหนาที่อยาง
สอดคลองกับระบบเผด็จการอํานาจนิยมของรัฐบาลมหาธีร สองสิ่งนี้มีเปาหมายเดียวกันในการ
หลีกเลี่ยงหนทางสูการปฏิรูปประชาธิปไตยที่เนนความเปนเสรีนิยม ซึ่งในทรรศนะของรัฐนั่น
อาจหมายถึงการลุกฮือเพื่อเรียกรองสิทธิมนุษยชนจากรัฐของเพศที่สาม ในทรรศนะของศาสนา
ยอมหมายถึงความเสื่อมดานศีลธรรมที่แพรขยายขึ้น และถูกแทนที่ดวยลัทธิสุขนิ ยมที่เพิกเฉย
ตอระบบคุณธรรม ดังนั้น การรวมมือของรัฐกับศาสนาในการควบคุมประชากรเพศที่สามจึงเปน
ภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการอยางเขมงวดและตอเนื่อง ทั้งหมดนี้เปนคําตอบสําหรับอคติทาง
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เพศและการควบคุม ลงโทษประชากรเพศที่สามที่เ กิด ขึ้นในสั งคมมาเลเซียป จจุบั น สุด ทาย
ผูเขียนหวังวาบทความนี้จะชวยไขความกระจางแกผูที่ตองการศึกษาถึงที่มาที่ไปของการควบคุม
เพศที่สามในมาเลเซียสมัยรัฐบาลมหาธีร โมฮัมหมัด (ค.ศ.1981-2003) และสามารถนําขอมูลที่
ไดไปศึกษาตอเพื่อใหเกิดผลงานทางวิชาการตอไป
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“การหล่อหลอมองค์ความรูท้ ีเราเชือมาหลายสิบปี ว่า เพศมนุษย์มีเพียง 2 เพศเท่านัน คือเพศชาย
กับเพศหญิง สิงทีแตกต่างไปจากนี ถือว่าเปนสิ งผิดปกติของสังคมทังสิน...”
ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ
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การสืบทอดอัตลักษณ์ของคนมอญพลัดถินผ่านการส่งเสริม
การใช้ภาษา: กรณีศึกษา หมู บ่ า้ นมอญ บ้านวังกะ
ต.หนองลู อ.สังขละบุ รี จ.กาญจนบุ รี
มงคล โชควัฒนานนท์
มอญ เปนชนชาติ หนึ่ง ที่ในอดีตมีค วามรุ งเรื องมากในดิ นแดนแถบเอเชี ยตะวั นออก
เฉียงใต ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณตอนลางของประเทศพมาในปจจุบัน แตเมื่อเวลาผานไปคนมอญ
จํานวนมากกลับตองอพยพยายถิ่นเขามาในประเทศไทยดวยความจําเปนหลายประการตั้งแต
อดีตเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ความจําเปนที่สําคัญอยางหนึ่งเปนผลมาจากเรื่องการเมือง เริ่มจาก
การที่ดินแดนแถบนี้ไดมีการกําหนดความเปนรัฐชาติสมัยใหม แบงเสนเขตแดน กําหนดอํานาจ
อธิปไตยที่ชัดเจน และที่สําคัญคือการตกเปนสวนหนึ่งของประเทศพมาดวยวิธีการจัดการของ
รัฐบาลกลางพมาที่ตองการรวมชนกลุมนอยทั้งหมดเขาเปนพลเมือง อีกทั้งยังมีขอกําหนดและ
ขอบังคับตาง ๆ ตอคนมอญในลักษณะที่กดขี่ จนสงผลไปถึงการตอสูกันอยางรุนแรงระหวาง
มอญและรัฐบาลพมาจนทําใหคนมอญจํานวนมากตัดสินใจอพยพยายถิ่นในที่สุด
ประเทศเปาหมายของคนมอญอพยพสวนใหญคือประเทศไทย คนมอญที่อพยพยาย
ถิ่นเขามาอยูในประเทศไทยในปจจุบันนี้กระจายอยูตามจังหวัดตาง ๆ ทางภาคเหนือ ภาคกลาง
และภาคใตตอนบนของประเทศ จากการอพยพมารุนสูรุนตั้งแตอดีต ทําใหคนมอญสวนใหญได
กลืนกลายเปนคนสัญชาติไทยเกือบทั้งหมดแลว แตทวาการอพยพยายถิ่นเขามาในประเทศไทย
ยั ง ไม ไ ด สิ้ นสุ ด ลงจวบจนป จจุ บั นนี้ การหลั่ ง ไหลเข ามาของคนมอญจํ านวนมากตั้ ง แต อดี ต
กอให เกิ ด ชุม ชนมอญหลายแหง ในจั งหวัด ต าง ๆ ตอนกลางของประเทศไทยเช น กรุง เทพฯ
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับ
ประเทศพมาเชน ราชบุรี กาญจนบุรี ระนอง เปนตน
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คนมอญมีอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่แตกตางและโดดเดน แตทวาอัตลักษณดังกลาวนี้
ถูกกลืนไปกับชาวพมาจนคนทั่วไปจะมองเหมารวมวาเปนพมา หรือ มอญพมา แตสิ่งที่แตกตาง
ที่เห็นไดชัดระหวางมอญและพมาคือเรื่ องของภาษา เนื่องจากภาษามอญเปนภาษาที่มีมาแต
โบราณแลว อีกทั้งยังมีลักษณะพิเศษที่ไมสามารถลอกเลียนแบบไดทั้งรูปแบบของตัวอักษรที่
เปนตัวกลม การออกเสียงที่ตองใชลมหายใจควบคู ทําใหอัตลักษณทางวัฒนธรรมดังกลาวมีคา
และหาดูไดยาก อีกทั้งมอญที่เคยยิ่งใหญในอดีตได สูญแผนดินไปใหกับความเปนพมาจนตอง
อพยพมาเปนส วนใหญ จึ งไมส ามารถที่จะหวนกลับ ไปหาวั ฒนธรรมในแหล งเดิมไดอีก ที่มี ก็
เพียงแตการสูญหายไปทีละเล็กละนอย และในปจจุบันนี้คนมอญในประเทศไทยเพียงบางกลุม
เทานั้นที่ยังคงสามารถรักษาอัตลักษณของตนเองเอาไวได
ผูศึกษาจึงมีความตองการที่จะศึกษาในเรื่องของการสืบทอดอัตลักษณทางดานภาษา
ของคนมอญพลัดถิ่นวามีลักษณะอยางไรบาง โดยมุงเนนที่จะศึกษา การสงเสริมการใชภาษาใน
ลักษณะตาง ๆ ศึกษาโดยวิธีการลงภาคสนาม สอบถามจากผูคนในหมูบาน ผูคนตามสถานที่
สําคัญรวมถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลในการปลูกฝงเรื่องการใชภาษาใหกับคนในชุมชนไมวาจะ
เปนภาษาใดก็ตามโดยการศึกษาในครั้งนี้ไดเลือกศึกษาพื้นที่บานวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี
จ.กาญจนบุรี ซึ่งเปนจังหวัดที่มีชองทางการเดินทางเขามาคือดานเจดียสามองค เปนเสนทางที่
ชาวมอญเลือกใชมากกวาเสนทางอื่น เนื่องจากเปนเสนทางเดียวกับที่พมาใชในการยกกองทัพ
มารุกรานไทยและมอญคงจะคุนเคยกับเสนทางดังกลาวดี เพราะนอกจากจะเคยเขามาตอนทํา
สงครามแลว ยังเปนเสนทางที่ใชติดตอคาขายกันอีกดวย 1 ผูศึกษาสนใจในเรื่องของวัฒนธรรม
ของชาวมอญบริเวณ หมูบานมอญ อ.สังขละบุรี ที่ยังคงหลงเหลืออยูถึงแมจะไมเขมขนเทาใน
อดีต ดวยเหตุ ของความเปลี่ย นแปลงตามกาลเวลาโดยมีกระแสโลกาภิ วัตน (Globalization)
เปนตัวขับเคลื่อน
สําหรับเหตุผลที่ผูศึกษาเลือกพื้นที่ดังกลาวเนื่องจากการที่ไดมีประสบการณพบเห็น
ลักษณะของคนมอญในฐานะแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครและชุมชนมอญที่มีการกลืน
1

มนธิรา ราโท, บรรณาธิการ, (2552), มอญ ในแผนดินสยาม, หนา 4.
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กลายเปนสัญชาติไทยที่บริเวณพระประแดง ซึ่งหากเทียบกับหมูบานมอญในฐานะความเปนอยู
แบบชุมชนทั่วไปใน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ที่มีความแตกตางกันในเรื่องของจุดประสงคใน
การเขามาเพื่อหางานทําแลวสงเงินกลับบานเปนหลักอีกทั้ง ชาวมอญ สังขละบุรี เปนชาวมอญ
อพยพครั้งใหญครั้งลาสุดที่อพยพเขามาพึ่ง พระบรมโพธิสมภารเมื่อประมาณ 50 กวาปที่ผาน
มาและยั ง คงเป นชาวมอญพลั ด ถิ่ นสั ญ ชาติ พ ม า มิ ใ ช ช าว (สั ญ ชาติ ) ไทยเชื้ อสายมอญเฉก
เชนเดียวกับชาวมอญกลุมอื่น ๆ2 ในพื้นที่เปาหมายมีวัฒนธรรมที่ยังหลงเหลืออยู ถึงแมจะเจื อ
จางลงในกลุมคนรุนใหมที่ไดมีการผสมผสานกลืนกลายเขากับวัฒนธรรมไทย จากการที่ผูศึกษา
ไดมีโอกาสพบเห็นในขณะทองเที่ยว อ.สังขละบุรี กลุมนักเรียนนักศึกษามอญรองเพลงไทย (วง
Bodyslam) ไดอยางชั ดเจนจนในครั้ งแรกที่ เห็ นคิ ดว าเปนคนไทยทั่วไป แตอยางไรก็ ตามใน
น้ําเสียงการพูดคุย ใชภาษา ยังหลงเหลือความเปนมอญอยูทําใหทราบวาเปนคนไทยเชื้อสาย
มอญ ดั งนั้นผูศึ กษาจึง ตองการที่มุงเนนศึกษาใหเห็ นการสื บทอดและสงเสริมเรื่ องของการใช
ภาษาของคนมอญพลัด ถิ่นในบริ เวณพื้ นที่ดั งกลาวว ามี ลั กษณะเป นอยางไร มี ความเห็ นเป น
อยางไรจากกลุม เปาหมายแทจริง
ประวัติหมู ่บ้านมอญ
หมูบานมอญในการศึกษาครั้งนี้คือหมูบานมอญแผนดินธรรมแผนดินทอง หมู 2 บาน
วังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เปนหมูบานมอญที่ตั้งอยูบริเวณดานตรงขามกับตัว
อําเภอสังขละบุรี ที่ในปจจุบันนี้กลายเปนสถานที่ที่มีชอื่ เสียงในบรรดากลุมนักทองเที่ยวชาวไทย
เนื่องจากมีสิ่งกอสรางสําคัญที่ดึงดูดนักทองเที่ยวคือสะพานไมขนาดใหญขามแมน้ําซองกาเลีย
หรือ เปนที่รูจักกันในชื่อ “สะพานมอญ” หมูบานมอญแหงนี้มีพื้นที่ประมาณ 614 ไร เปนที่ดิน
ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยยกใหกรมศาสนา ซึ่งทางราชการไดจัดสรรใหผูพลัดถิ่น
ชาวมอญอยูชั่วคราวโดยไมคิดมูลคา3 ยิ่งไปกวานั้นความเปนอยูของหมูบานมอญแหงนี้เปนไป
โดยการใหอาศัยอยูเทานั้น แตไมไดรับสิทธิใด ๆ โดยเฉพาะเรื่องกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน
2
3

อรวรรณ ทับสกุล, (2547), หลวงพออุตตมะ, หนา 62.
อรวรรณ ทับสกุล, (2547), หลวงพออุตตมะ, หนา 104.
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เนื่องจากการที่รัฐบาลไทยยอมใหอาศัยอยูไดนั้น ไมไดมีความเต็มใจเทาไรนัก เพราะเกรงจะมี
ปญหาตอความสัมพันธระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพมา แตจําตองใหอาศัยอยูจากเรื่องของ
ความจําเปนทางดานมนุษยธรรม
หมูบานมอญแหงนี้เกิดขึ้นมาเปนเวลาไมนานเทาหมูบานอื่น ๆ แตมีความเขมขนและ
หลากหลายทางดานวัฒนธรรม มีทั้งชาวมอญเดิม ชาวไทยมอญ และ คนไทยเดิมอาศัยรวมกัน
ในหมูบานแหงนี้ อีกทั้งในบริเวณใกลเคียงยังมีกลุมชาติพันธุอื่นที่อาศัยอยูเปนจํานวนไมนอยอีก
ดวย ชาวมอญเดิมในหมูบานนี้อพยพมาเนื่องดวยหนีภัยสงครามและความบีบคั้นทางการเมืองที่
รัฐบาลพมากระทําต อชนชาติมอญใน ค.ศ.1948-19494 และไดเพิ่ มจํ านวนมาเรื่ อย ๆ ทํ าให
หมู บ า นมอญแห ง นี้ มี ค วามสมบู ร ณ ขึ้ นในหลาย ๆ ด านไม วา จะเป นด านประชากร ระบบ
สาธารณูปโภคที่สําคัญ รวมถึงสถานที่สาธารณะที่สําคัญที่ทําใหคนมาทํากิ จกรรมรวมกันอยาง
ตลาดและโรงเรียนอีกดวย
หมูบานมอญในปจจุบันนี้เปนสถานที่ตั้งแหงใหม เนื่องจากมีการสรางเขื่อนเขาแหลม5
สงผลใหบานเรือนของหมูบานมอญเดิม (อยูต่ํากวาพื้นที่หมูบานมอญปจจุบันลงไป 3 กิโลเมตร)
ถูกน้ํ าท วมจนตองย ายขึ้นมาซึ่ งมาอยูใ นพื้ นที่ ปจจุ บันที่เ ปนที่ดิ นของวัดวั งก วิเ วการาม มี การ
จัด การหมู บ านใหม ภายใตการนําของหลวงพออุ ต ตมะ ผู ชวยเหลื อใหช าวมอญมาอาศั ย อยู
รวมกันนี้ มีการแบ งพื้ นที่ ออกเปนแปลง ๆ แปลงละ 1 งาน (ประมาณ 100 ตารางวา) ตั้ ง
บานเรือนเรียงรายกันไปดานริมหวยซองกาเลียจนถึงริมน้ําบีคลี่ ดานตะวันออกของวัด โดยใช
วิ ธีเ ขี ย นหมายเลขแปลงและให ช าวบ านจั บ ฉลาก และเข า อยู อาศั ย ตามหมายเลขที่ จั บ ได
บางสวนเลือกอยูกับเพื่อนบานที่เคยอยูแตเดิม โดยหมูบานในปจจุบันแบงพื้นที่หมูบานออกเปน
ซอยตาง ๆ รวม 7 ซอย แตละซอยจะแบงเปนคุมบาน มีหั วหนาคุมคอยดูแล โดยมีคุมตาง ๆ
4

เรื่องเดียวกัน, หนา 12.
เขื่อนเขาแหลมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวาเขื่อนวชิราลงกรณ เริ่มกอสรา งในเดือนมีนาคม 2522 และแลวเสร็จในป 2527
เปนเขื่อนหินถมแหงแรกของประเทศไทย ตั้งอยูบนแมน้ําแควนอย ทําหนาที่ผลิตกระแสไฟฟาเปนหลัก สรางปดกั้นแมน้ํา
แควนอยบริเวณตําบล ทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จัง หวัดกาญจนบุรี ตัวอา งเก็บน้ํา อยูในทองที่อํา เภอทองผาภูมิ และ
อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี.
5
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จํ านวน 27 คุ ม 6 สํ าหรั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผู ที่ จะขึ้ นมาเป นหั ว หน าคุ ม ผู ช วยผู ใ หญ บ าน หรื อ
กรรมการหมูบานไดจะตองเปนคนดีในสายตาของชาวบาน เปนผูที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
สุจริ ต มีศี ลธรรมจรรยา ตรงไปตรงมา ไม กินนอกกินใน ที่ สําคั ญต องเป นผู ที่พูด อ าน เขีย น
ภาษาไทยไดเปนอยางดี เพราะตองคอยประสานงานกับทางราชการ 7 สําหรับความเปนอยูใน
พื้นที่หมูบานเดิมกับพื้นที่หมูบานใหมก็มีความแตกตางกัน ในพื้นที่เดิมจะอยูบานลางซึ่งสามารถ
ทํามาหากินแบบการเกษตรไดอยางดี ปลูกพืชผักคาขาย รวมถึงมีการติดตอทําการคาขายกับ
นายทุนตาง ๆ มีการคาขายทั้งในรูปแบบคาขายทั่วไปในหมูบานและการคาขายชายแดนกับคน
พมา บางก็ทํางานรับจางทั่วไปเชนขับเรือ แบกของ เปนตน แตภายหลังจากการยายขึ้นมาใน
พื้นที่ใหม ในชวงแรกนั้นความเปนอยูลําบาก และตางจากพื้นที่เกามาก เนื่องจากไมสามารถยึด
อาชีพ หลั กอยางการเกษตรแบบเพาะปลู กไดอยางแตกอน แตไ มนานหลั งจากนั้น เขื่อนเขา
แหลมทําใหอําเภอสังขละบุรีมีความเจริญรุงเรืองในดานของการคมนาคมที่สะดวกสบาย เปนที่
รูจั กของคนทั่วไปมากขึ้ น โดยเฉพาะเป นเมื องชายแดนมี การติ ดต อคาขายกั บประเทศพม า
กลายเปนเมืองเศรษฐกิจ เมืองทองเที่ยวที่มีสภาพอากาศดี ทิวทัศนสวยงาม มีน้ําตก อางเก็บน้ํา
สะพานไมที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กลุมชาติพันธุและวัฒนธรรมที่หลากหลาย8
อีกทั้งหมูบานมอญในปจจุบันยังมีสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวซึ่งผูศึกษาเองเปนหนึ่งในนั้นที่
สนใจคือ ตลาดฝงมอญที่จะมีใ นชวงเชา (ตลาดเช ามอญ) ในขณะที่ไดไ ปทองเที่ยว เจาของรี
สอรทที่ผูศึกษาไดมีโอกาสไปพัก แนะนําใหตื่นเชาไปเที่ยวชมบรรยากาศซึ่งผูศึกษาเคยไดยินคํา
เลาขานในหมูนักทองเที่ยวที่นํามาแบงปนกันในสื่อออนไลนตาง ๆ วามีการใสบาตรแบบมอญ มี
ของขายหลายอยางที่นาสนใจ เปนภาพบรรยากาศของความเปนวัฒนธรรมมอญที่หาดูไดยาก
อีกทั้งอาชีพที่สําคัญที่ผูศึกษาไดพบเห็นคืออาชีพการคาขายจําหนายสินคาที่ระลึก มีจํานวนมาก
ตามตรอก ซอยตางๆ หลังจากขามสะพานมอญไปแลว ทําใหเห็นความเปนอยูที่ดีขึ้นหลังจาก
ยายขึ้นมายังพื้นที่ใหม และชาวบานในแถบนั้นที่ประกอบอาชีพดังกลาวนี้ไมใชเพียงแคคนมอญ
6

อรวรรณ ทับสกุล, (2547), หลวงพออุตตมะ, หนา 107.
เรื่องเดียวกัน, หนา120.
8
เรื่องเดียวกัน, หนา 126.
7
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เดิม แตมีทั้งชาวไทยมอญ และไทยเดิม การประกอบอาชีพนี้ยังแสดงใหเห็นถึงการปรับตัวให
เขากับสภาพของยุคสมัยที่เปลี่ยนผานไปอีกดวย
จากการเปลี่ยนแปลงเปนสถานที่ทองเที่ยว ทําใหพื้นที่ดังกลาวนี้เปดสูโลกกวางมาก
ขึ้น จากเดิมที่เปนเพียงหมูบานเฉพาะ ชีวิตประจําวันอยูกันเพียงชาวบานในหมูบานเทานั้น แต
ปจจุบันเต็มไปดวยนักทองเที่ยวจํานวนมากไมเวนแตละวัน ซึ่งสงผลกระทบหลายดาน ผลดีจะมี
ในเรื่องของเศรษฐกิจในหมูบาน ที่มีเม็ดเงินจํานวนมากหลั่งไหลเขาไป ตามดวยความเจริญจาก
การสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ ทั้งจากการพัฒนาโดยตัวหมูบานเอง และ การพัฒนาจากทาง
ภาครั ฐอํานวยความสะดวกหลายดาน เพื่ อสง เสริม การทองเที่ย ว เปนตน แต ในทางกลับกั น
ผลเสีย ที่ต ามมาจะมี ในเรื่ องของความรูเ ทาไมถึ งการณ ข องนักท องเที่ ยวที่ส งผลให เกิ ดความ
เปลี่ยนแปลงในหมูบาน อยางเชน ปญหาเรื่องของการเจริญเติบโตของปลาที่เปนปลาเศรษฐกิจ9
เนื่องจากมีนักทองเที่ยวบางกลุม ตองการที่จะทําบุญปลอยปลาโดยซื้อปลาจากตลาดที่เปนปลา
กินปลาดวยกันมาปลอย ทําใหปลาเล็กทุกชนิดตกเปนเหยือ่ เปนตน
ในเรื่ องของสิ ทธิ การศึกษารวมถึ ง การสมั ค รเข าทํ างานสํ าหรั บ คนมอญพลัด ถิ่ นใน
หมู บานมีค อนข างจํ ากัด เนื่ องจากคนมอญสวนใหญไ ม ได รั บสิ ท ธิใ ห ทําบั ตรประชาชนอย าง
ถูกตอง จะมีแคเพียงบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาเทานั้น ที่มีอยูสองแบบ คือบัตรสีชมพูและบัตรสี
สม ซึ่งสีที่ แตกตางกันแบงจากชวงเวลาที่อพยพเขามาในประเทศไทย หากเขามาในชวงกอน
ค.ศ.1976 จะไดรั บบั ตรสีช มพู คื อ บัต รประจํ าตั วผู พลั ดถิ่ นสั ญชาติ พม า 10 แต ถาหากเขามา

9

สัมภาษณ จนมอญ, เด็กนักเรียนมอญระดับชั้นประถมศึกษาปที่3 โรงเรียนวัดวังกวิเวการาม, 23 มีนาคม 2016.
บัตรสีชมพู ตามแบบของกรมการปกครอง ไดมีการจัดทําทะเบียนประวัติพรอมทั้งออกบัตรประจํา ตัวใหไวเมื่อป ค.ศ.
1996 จํานวนประมาณ 5,594 คน สวนใหญเปนชาวมอญที่บานวังกะ หมูที่ 2 เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีซึ่งออกเมื่อวันที่
9 มีน าคม 1992 ใหถือ วา “ผูพ ลั ดถิ่น สัญชาติพ มา ” หมายถึง บุค คลหลายเชื้อ ชาติ ที่ อยู ในประเทศพมา เชน มอญ
กะเหรี่ยง ไทยใหญ ละวา พมา ลาว ฯลฯ ที่เดินทางเขามาในประเทศไทยกอนวันที่ 9 มีนาคม 1976 และอนุญาตใหอยูได
ชั่วคราว.
10
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ในชวงหลัง ค.ศ.1976 จะไดรับบัตรสีสม คือ บัตรประจําตัวผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา11 ซึ่ง
บัต รทั้ งสองนี้ แน นอนวาไม มี สิท ธิ ใ ด ๆ เทีย บเท าบั ต รประชาชนเลยแม แ ต นอย กระทั่ ง การ
เดิ น ทางออกนอกพื้ น ที่ อํ าเภอสั ง ขละบุ รี ยั ง ไม ส ามารถทํ าได หากฝ า ฝ น จะมี ค วามผิ ด ทาง
กฎหมาย หากมี ค วามจํ าเป นต องออกจริ ง ๆ ให ทํ าเรื่ องขออนุ ญ าตอย างเป นทางการ ต อง
ประสานงานจากหลายฝาย แตชาวมอญบางสวนมีบัตรประชาชนไดเนื่องมาจากการแตงงานกับ
คนไทย ซึ่งจะไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมาย แตอยางไรก็ตาม ในการไดรับสัญชาติไทยนั้นได
เพียงตัวผูที่สมรสเทานั้น พอแมจะยังคงอยูสัญชาติเดิมตอไป และผลจากการไมมีบัตรประชาชน
นี้เองทําใหไมมีสิทธิในการเขาทํางานราชการ จนเกิดความรูสึกไมมีอนาคตที่ดีถึงแมจะเรียนสูง
แคไหนก็ตาม ทําใหตองวกกลับเขามาสูตลาดแรงงาน หาเงินตามความสามารถทางรางกายและ
ความรูเทาที่มี จึงไมมีโอกาสที่จะไดประกอบอาชีพที่ใฝฝนไว
แตอยางไรก็ตาม สิทธิจากการออกบัตรตาง ๆ ดังกลาวขางตนเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาเปน
ระยะเวลาที่ยาวนานแลว ในปจจุบันคนมอญรุนใหม ๆ มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติไปเปนแบบ
สมัยใหม ปรั บตัวตามยุคสมัย ไดรับสิท ธิในการเปลี่ ยนสัญชาติเป นสัญชาติไทยมากขึ้น มีการ
เปลี่ยนแปลงในหลายดาน มุงแสวงหางานทําในตัวเมื องเพื่อยกฐานะความเปนอยูใ หดีขึ้น ใช
ชีวิตสวนใหญอยูนอกชุมชนเพราะไมไดถูกจํากัดพื้นที่เหมือนในอดีต การมีสวนรวมกิจกรรมใน
ชุมชนนอยลง ขาดการพบปะสมาคมกับคนในชุมชน ยกเวนในชวงสงกรานต12 คนรุนใหมเหลานี้
ไดปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนมอญบางกลุมโดยไมรูตัว สงผลใหความตองการสืบทอดวัฒนธรรม
ความเปนมอญเดิมเริ่มหายไป อยางนอยที่สุดและเห็นชัดที่สุดคือเรื่องของการแตงกาย และที่
สําคัญมากอีกอยางหนึ่งซึ่งจะหายไปไดโดยงายและรวดเร็วคือวัฒนธรรมภาษามอญ

11

บัตรสีสม ตามแบบของกรมการปกครอง ไดมีการจัดทําทะเบียนประวัติครั้งแรก และออกบัตรประจําตัวใหไวเมื่อ ค.ศ.
1993-1994 เปน ผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ที่เขาเมืองมาแลวมีที่อยูเปนของตนเอง โดยอาศัยกระจายอยูทั่วทัง้
อําเภอ ซึ่งจํานวนรอยละ 70 เปนชาวมอญ สวนที่เหลือเปนคนเชื้อสายพมา.
12
ยุวดี จิตตโกศล, (2555), การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางวัฒนธรรมมอญ กรณีศึกษา อําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุร,ี หนา 239.
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การแสดงอัตลักษณ์ : การใช้ ภาษา
ในหมูบานมอญ บานวัง กะแหง นี้มี ความโดดเดนในเรื่องของการใชภาษามอญที่ยั ง
ธํารงอยูถึงปจจุบันนี้ เมื่อเทียบกับการอาศัยอยูบนผืนเผนดินของประเทศไทยกวา 60 ป การใช
ภาษาในแตละสถานที่จะแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสม ไมเพียงแตในวัยทํางานหรือวัย
กลางคน แตรวมถึงวัยเด็กที่กําลังเปนวัยเรียนรูในทุก ๆ ดาน การใชภาษาของคนในแตละวัยนั้น
ก็จะแตกต างกันออกไป เนื่องจากชี วิต ประจํ าวันของแตล ะคนจะอยู ในสถานที่ ที่แ ตกตางกั น
ออกไป
ในวัยผูสูงอายุ การใชภาษาในชีวิตประจําวันสวนใหญจะใชภาษามอญ เนื่องจากอายุ
มากจนไม ส ามารถทํ างานได อย างวั ย ทํ างาน ใชชี วิต อยู แต ใ นเพี ยงบริ เ วณชุ ม ชนที่เ ป นพื้ นที่
สวนตัว มีการใชภาษามอญสื่อสารเฉพาะกับลูกหลาน และที่สําคัญ ผูสูงอายุที่เปนผูเฒาผูแกใน
ชุมชนปจจุบันนี้สวนใหญจะไมสามารถฟง พูด อาน เขียนภาษาไทยได บางทานอาจจะฟง พูด
ได เ พี ย งเล็ ก น อ ยเท า นั้ น อย า งเช น คํ า ถามว า ชื่ อ อะไร มาจากที่ ไ หน เป น ต น ทํ า ให ใ น
ชีวิตประจําวันที่เวียนวนอยูเพียงแตในชุมชนนั้นไมไดใชหรือเรียนรูภาษาอื่นนอกจากภาษามอญ
จะมีเพียงชองทางเดียวที่จะไดเรียนรูภาษาอื่นคือจากสื่อที่สําคัญอยางโทรทัศน บานบางหลังมี
บางหลังไมมี แตอยางไรก็ตาม ถึงจะไดดูสื่ออยางโทรทัศนที่เปนสื่อภาษาไทยสวนใหญ แตในวัย
นี้การเรียนรูในดานการใชภาษาก็เปนสิ่งที่ซึมซับยากมากแลว อยางมากที่สุดก็จะสามารถเขาใจ
บางคําเทานั้น อีกทั้งเนื่องจากเปนชวงวัยที่เปนรุนบุกเบิก เปนรุนที่ไมไดเกิดในแผนดินไทย เปน
รุนพอแมของคนมอญรุนแรกที่เกิดในแผนดินไทยบริเวณนี้ เกิดที่ประเทศพมาแลวอพยพเขามา
ในประเทศไทยจึงไมมีการเรียนรูภาษาไทย มีแตภาษามอญเดิมทั้งฟง พูด อาน เขียน ติดตัวมา
จากแหล งที่ อยูอาศั ยเดิม รวมถึ งความยากจน ไม มี สื่อโทรทั ศน ใ หดู ตั้ง แต ในวั ยเด็กที่เ ปนวั ย
เรียนรู เหมือนอยางเด็กในรุนปจจุบันที่เกิดที่ประเทศไทยเปนรุนที่ 5 แลว ที่เปนเด็กรุนหลัง มี
ความพรอมในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนการเรียนในโรงเรียน สื่อตาง ๆ ที่แทรกเขามาอยูในชุมชน
อยางไมมีทางเลี่ยงได
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ในวัยทํางานหรือวัยกลางคน จะเปนวัยที่มีการพบปะสังสรรคกับผูคนตางๆมากกวา
วัยอื่น บางทํางานในบริษัทเอกชน บางทํางานคาขายทั่วไปในตลาดทั้งฝงไทยและฝงมอญ บาง
ขายของที่ ถ นนคนเดิ นฝง มอญ ทํ าให มีโ อกาสใช ภ าษาอื่ นนอกจากภาษามอญ ในสัง คมการ
ทํางานในพื้นที่สาธารณะถึงแมจะมีความจําเปนตองใชภาษาไทย แตหากวามีเพื่อนที่พูดภาษา
มอญไดก็จะพูดภาษามอญถึงแมจะอยูในที่ทํางาน แตภาษากลางนั้นจะเปนภาษาไทย อาจจะ
เปนในการพูดคุยกับลูกคา พูดคุยกับเพื่อนรวมงานที่ไมใชคนมอญ ที่สําคัญคือภาษาเขียนสวน
ใหญจะใชเปนภาษาไทย เนื่องจากภาษาเขียนของมอญแท ๆ นั้นไดเลือนหายไปตั้งแตคนมอญ
รุนแรกที่เกิดในพื้นที่แหงนี้แลว13 ไมไดมีการเรียนการสอนภาษามอญแทที่เปนตัวกลม ทําใหใน
ปจจุบันคนรุนแรกจนถึงรุนปจจุบันก็ยังไมสามารถเขียนภาษามอญไดอยางสมบูรณ สําหรับการ
ใชภาษาในพื้นที่สวนตัวอยางเชน การพบปะกับเพื่อนฝูง การใชภาษาในบานในชุมชน สวนใหญ
ยังคงเปนภาษามอญ จะมีเพีย งบางจัง หวะบางคํ าที่จะหลุด ใชภ าษาไทย จากการสั งเกตและ
สอบถาม (วัยรุนตอนปลายถึ งวัยทํ างาน) ที่ไ ดมีโอกาสพบเจอขณะไปพักผ อนที่บ ริเวณคลาย
น้ําตกขนาดเล็กซองกาเลีย เปนกลุมวัยรุนตอนปลาย เหมือนจะเปนชวงแรกของวัยทํางาน ไดมี
การพู ด คุ ย กั น ในกลุ ม เพื่ อนฝู ง เป นภาษามอญ ที่ นาสนใจคื อกลุ ม นี้ เ ป น กลุ ม ที่ มี ลั กษณะไม
เหมือนกับคนมอญทั่วไปในหมู บานวั งกะ มีความคลายกับคนในเมืองหลวง ผิวขาว แต งหน า
ลักษณะภายนอกทั่วไปดูไมออกวาจะเปนคนในกลุมเปาหมาย จากการสอบถามพบวา เปนคน
มอญในบานวังกะ ยังอาศัยอยูที่นั่น แตมาทํางานในบริษัทเอกชนฝงไทย ไดรับการศึกษาระดับ
อนุบาลและประถมศึ กษาที่โ รงเรี ยนอนุบ าลสัง ขละ ที่ เปนโรงเรีย นอนุบาลประจําอําเภอ ต อ
ระดั บชั้ นมัธยมต นที่โ รงเรี ยนอุ ดมสิ ทธิ์ ที่เ ป นโรงเรี ยนมั ธยมประจําอํ าเภอเช นกั น และได มี
โอกาสไปศึกษาตอมัธยมปลายในตัวเมืองกาญจนบุรีเปนโรงเรียนสายอาชีพ อีกทั้งบางคนไดมี
โอกาสศึกษาตอระดับชั้นมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังที่กรุงเทพ ฯ ขณะพบเจอได
ใชภาษามอญสื่อสารในกลุมเพื่อน แตเมื่อผูศึกษาไดขออนุญาตเขาไปสอบถาม ก็สามารถโตตอบ
เปนภาษาไทยไดอยางไมผิดเพี้ยน แนนอนวาถาหากอยูในสังคมทั่วไป ไมไดสื่อสารดวยภาษา
มอญ ผูศึ กษาเองจะไม ส ามารถแยกออกได เ ลย อี กทั้ ง คนกลุ มนี้ ยั ง มี ความเห็นที่ ต องการจะ
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รักษาอัตลักษณการใชภาษามอญนี้ไวอยางเขมขน หากมีครอบครัวในอนาคตก็จะสอนลูกหลาน
ให ภาษามอญอยู สืบ ต อไป เนื่ องจากมี ความคิ ด ที่วา “ที่ นี่เมื องไทย ยั งไงก็ต องพู ด ไทยได อยู
แลว”14 ซึ่งเปนความคิดเห็นที่ผิดจากความคาดหมายของผูศึกษาอยางสิ้นเชิง เนื่องจากเดิม ผู
ศึกษามองวาคนในวัยดังกลาวนี้จะมีความคิดเห็นที่เปนสมัยใหม โดยไมคํานึงถึงความสําคัญของ
ภาษามอญเทาใดนัก
ในวัยเด็กวัยเรียนรูในปจจุบัน (ค.ศ.2016) เด็กในวัยนี้ผูศึกษาไดใหความสําคัญเปน
อยางมาก เนื่องจากสามารถเห็นความเป นไปในการใช ภาษาในชี วิต ประจํ าวั นของวัย เด็ กได
โดยงาย เด็กในวัยนี้จะเปนวัยที่อยูในโรงเรียนเปนสวนใหญ การใชภาษาเกือบทั้งหมดจะเปน
การใชภาษาในพื้นที่สวนตัว ในชุมชน ในกลุมเพื่อน สวนการใชภาษาในพื้นที่สาธารณะจะเปน
เสมือนพื้นที่สาธารณะที่ไมเปนทางการอยางเชนในหองเรียน เนื่องจากคุณครูที่สอนจะเปนคน
ไทย และนโยบายทางโรงเรียนไดบังคับใหเด็ก ๆ นั้นพูดภาษาไทยเปนภาษากลาง
เด็ กเหลานี้ ใ ช ภาษามอญได อยางคล องแคล ว อี กทั้ งยั ง สามารถรั บรู แ ละตอบกลั บ
ภาษาไทยไดอย างดีเชนกัน สําหรับภาษาพูด เด็กเหลานี้สามารถพูดภาษามอญ ภาษาไทยได
เปนอยางดี แตสําหรับภาษาอังกฤษพูดไดเปนสวนนอยมาก ที่พูดไดก็เพียงแคพื้นฐานที่ทองจํา
มาเทานั้น บางคนสามารถพูดไดเพราะเรียนรูในขณะที่เปนไกดนําเที่ยวใหชาวตางชาติ จึงพอจะ
สามารถพูดไดบางกับบางคําบางประโยคที่ไดยิ นบอย ๆ สวนภาษาเขียน เด็กเหลานี้สามารถ
เขียนไดเพียงแตภาษาไทยเทานั้น จากการสังเกตเด็กเหลานี้จะพูดคุยกันเปนภาษามอญโดยสวน
ใหญ แตหากผูศึกษาถามวาพูดวาอะไรก็จะสามารถแปลใหฟ งเปนภาษาไทยไดอย างรวดเร็ ว
ในขณะที่อยูดวยกันจะพูดภาษาไทยตอเมื่อมีการพูดคุยรวมกับผูศึกษาดวยเทานั้น ทักษะการใช
ภาษาไทยในเด็กเหลานี้มีมาก
จากการสั ง เกตการใช คํ า ที่ เ ป น คํ า ที่ มี ค วามหมายลึ ก ซึ้ ง ในภาษาพู ด ที่ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน อยางเชนคําวา ขี้โม ใหทาย คิดถึงนะ จุบๆ เปนตน อีกทั้งเด็กเหลานี้ยังสามารถ
เขาใจคําที่เปนคําทางการอยางเชนคําวา สหกรณ นักศึกษา โรคมะเร็งเตานม เปนตน และที่ผู
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ศึกษาเห็นว าเปนจุดบง ชี้ทักษะการใชภ าษาไทยของเด็ กเหล านี้ที่สํ าคัญ คือการรองเพลง เด็ ก
เหลานี้สามารถรองเพลงไทยไดอยางพรอมเพรียงและตรงจังหวะ
ความสามารถในการใชภาษาไทยของเด็กเหลานี้เปนความสามารถที่ไดมาจากการเสพ
สื่อและเรียนรูตั้งแตวัยเด็ก เนื่องจากเพลงไทยที่เด็กรองกันนั้นเปนเพลงที่ติดกระแสในชวงนี้
อยางเชน เพลงเชือกวิเศษ ของ วงลาบานูน เพลงมหาลัยวัวชน ของ วงพัทลุง เปนตน เปนเพลง
ที่ในโลกของ Social Network มีการเผยแพรเปนจํานวนมาก จากการสอบถามไดทราบวา เด็ก
เหลานี้บางคนฟงจากโทรศัพทมือถือของผูใหญที่บาน บางคนฟงจากโทรทัศน แตเมื่อถามวารอง
เพลงมอญไดหรือไม เด็กเหลานี้กลับตอบเปนเสียงเดียวกันวาไมได รวมถึงพอแมก็รองไมไดดวย
ทักษะเหลานี้คาดวาไมเกี่ยวกับสถานที่อยูอาศัย เนื่องจากเด็กกลุมนี้มีที่อยูอาศัยตางที่กัน แตไม
วาจะเปนเด็กที่ อาศัย ในชุม ชนข างโรงเรี ยนที่เ รียกว า ซอยดงสัก ที่เปนสถานที่ที่ห างไกลจาก
แหล ง ท องเที่ ย วพอสมควร หรื อ ไม วาจะเป นเด็ กที่ อาศั ย อยู ใ นซอยสะพานไม ที่ เ ป นแหล ง
ทองเที่ยว ก็จะสามารถพูดภาษาไทย รองเพลงไทยไดอยางคลองแคลวเชนกัน สําหรับปจจัยที่
สําคัญอีกประการหนึ่งในการเสริมทักษะทางดานภาษาตาง ๆ นั่นคือ การเรียนการสอน
การสืบทอดอัตลักษณ์: การสอนภาษา
ภาษาเปนสิ่งที่ไมหยุดอยูกับที่ เปนสิ่งที่เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลาภายในชีวิตประจําวัน
การใชภาษาจะสามารถเขาใจลึกซึ้ง และติดตัวไปจนรวมเปนหนึ่งเดียวกับ ผูใชนั้นจะขึ้นอยูกับ
การรับรูในชวงเริ่มแรกของการจดจําในชีวิต นั่นคือวัยเด็กที่จะเริ่มซึมซับสิ่งตาง ๆ รอบขางซึ่งใน
ปจจุบันสิ่งที่มีอิทธิพลตอการซึมซับของเด็ก ๆ วัยนี้คือสื่อโทรทัศนที่จะทําใหเด็กลอกเลียนแบบ
ทั้งคําพูดและการกระทํา จากนั้นเด็กจะสรางความเปนตัวเองขึ้นมา พรอมกับผูใหญรอบตัวที่
คอยปลูกฝงและนําทางเด็กใหเริ่มมาในแบบไหน ตองการใหเปนอยางไรและเมื่อถึงชวงอายุหนึ่ง
ผูใหญจะใหเด็กไปเรียนรูในสถานศึกษาตาง ๆ ที่ไววางใจโดยคํานึงวาจะสามารถใหลูกไดเรียนรู
โดยที่ตนเองนั้นสามารถทํางานไดอยางสบายใจไมกังวล
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การสอนภาษาอยางเปนทางการ
จากการสอบถามจากผูที่เคยเปนผูสอนเด็ก ๆ ตั้งแตเริ่มแรกไดขอมูลวา ในอดีตการ
เรียนของเด็ก ๆ ชวงเริ่มแรกในหมูบานมอญตั้งแตสมัย 20 กวาปที่ผานมา หลังจากยายขึ้นมา
จากวั ง กะล าง มี การจั ด ตั้ ง ให มี “การสอนแบบบ าน ๆ” ขึ้ นมา สอนแบบตามมี ต ามเกิ ด มี
ลักษณะคลายโรงเรียน แตภายหลังเทศบาลเขามาคุม เนื่องจากไมถูกตองตามหลักสูตร และได
ทําใหเปนระบบมากขึ้น จึงเปลี่ยนรูปแบบเปนการสอนในลักษณะของสถานรับเลี้ยงเด็ก เรียกวา
ศูนยเ ด็กเล็ กบริ เวณหน าลานวัด วั งก วิเ วการาม เป ด ตั้ง แต ค.ศ.1993 โดยหลวงพ ออุ ตตมะ
รวมกับกรมการศาสนา เดิมแรกเริ่มรับเด็กตั้งแตอายุ 3 ปถึง 6 ป ตอมารับตั้งแต 2 ปครึ่ง ถึง 6
ป อาจจะถึง 7 ปแลวแตคน ซึ่งพี่เขายังคงเปนผูสอนอยูในชวงระยะเวลาหนึ่งจนทายที่สุดตอง
ออกจากการเป นผูสอน เนื่องจากมีหน าที่ตองรับผิดชอบเพิ่ม ขึ้นจากการรับตํ าแหนง งานใหม
ระดับอําเภอ
การเรี ยนการสอนนั้นเปนลักษณะการเตรีย มความพร อมของกล ามเนื้อรวมถึง การ
สอนท อ งจํ า เป น การท อ งจํ า ตั ว อั ก ษร มี เ ฉพาะภาษาไทยเท า นั้ น ไม มี ภ าษามอญ ไม มี
ภาษาอั งกฤษ ต องเตรี ยมภาษาไทยเป นหลั กเนื่ องจากเด็ กที่ เ ป นคนมอญจะมี ป ญ หาในการ
สื่อสารกับครูในโรงเรียนวัดวังกวิเวการามตั้งแตระดับชั้นอนุบาลขึ้นไปไมรูเรื่อง15
ในหมูบานมอญแหงนี้มีการสอนภาษามอญอยางเปนทางการที่สุด คาดวาน าจะเป น
การเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนของชาวมอญประจําหมูบานหลัก ๆ คือโรงเรียนวัด
วังกวิเวการาม เปนโรงเรียนที่หลวงพออุตตมะใหการสนับสนุนในการสรางขึ้นมา เพื่อใหเด็กชาว
มอญทุกคนไดศึกษาเลาเรียน สามารถอานเขี ยนดวยภาษาไทย นอกจากนี้หลวงพอยังใหการ
สนับสนุนในดานการใหทุกการศึกษา16 จะแบงเปนระดับชั้น อนุบาลประถม และชั้นมัธยมถึง
เพียงแคชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีการปลูกฝงภาษาไทยและภาษาอังกฤษตั้งแตระดับชั้น อนุบาล
1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 อีกทั้งในปจจุบันยังมีการสอนภาษาพมาตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา
15
16

สัมภาษณ อรัญญา เจริญหงษา, เลขานุการนายกเทศมนตรี ต.วังกะ, 25 มีนาคม 2559.
อรวรรณ ทับสกุล, (2547), หลวงพออุตตมะ, หนา 22.
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ปที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึ กษาป ที่ 3 (เริ่ม ค.ศ.2015) และมีการสอนภาษามอญตั้ งแตร ะดั บชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (เริ่ม ค.ศ.2013) นอกนั้นจะเปนการสอนตาม
หลักสูตร วิชาหลักตาง ๆ ทั่วไป วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ พละ ฯลฯ17
สําหรับการสอนภาษามอญในโรงเรียนวัดวังกวิเวการามนั้นจะใชแนวทางทวิภาษา18
ซึ่งมีการสํารวจและประชุมกันเริ่มใน ค.ศ.2006 และเริ่มปฏิบัติจริงในโรงเรียนวัดวังกวิเวการาม
ใน ค.ศ.200719 มีการใช ห ลั กสู ต รนี้ 9 ป ผู ที่ ริ เ ริ่ ม นํ าหลั กสู ต รทวิ ภาษาเข ามาในพื้ นที่ นี้เ ป น
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล สาเหตุที่นํามาใชในโรงเรียนวัดวังกวิเวการามแหงนี้เนื่องจาก
เปนโรงเรียนที่มีนักเรียนเปนคนมอญเกือบจะ 100% ทําใหเกิดปญหาในการสื่อสารระหวางครู
ไทยที่บรรจุเขามาสอน กับ นักเรียนที่เปนเด็กพื้นที่ พูดภาษาถิ่นกันในชีวิตประจําวัน สามารถ
พูดภาษาไทยไดเล็กนอย ทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนการสอนในปจจุบันโรงเรียนวัดวังกวิเว
การามถือเปนโรงเรียนนํารองอันดับตน ๆ ของการสอนแนวทางทวิภาษา ซึ่งจะทําการสอนใน
รูปแบบทวิภาษานี้ตั้งแตระดับชั้นอนุบาล จนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3
การส อนแบ บท วิ ภ าษา เป นรู ปแ บ บ การ สอนที่ ได รั บ การส นั บ สนุ นจาก
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีประโยชนในเรื่องของ ทักษะในการใชภาษาไทยกับภาษาทองถิ่นจะ
เปนเครื่องมือชวยใหเ ด็ก ๆ ที่พูด ภาษาทองถิ่ นในโรงเรี ยนพื้นที่ยากลําบากและแนวชายแดน
สามารถสื่อสารอยางเขาใจ มีความพรอมในการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีทักษะในการฟง พู ด
อาน เขียน ไดอยางนอย 2 ภาษา คือภาษาทองถิ่น (ภาษาแม) ภาษาไทย และภาษาอื่น ๆ เด็ก
ๆ เรียนรูอยางมีความสุข ภาคภูมิใจในตนเอง รักชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติ มีทัศนะคติที่ดี

17

สัมภาษณ ซายา, ครูทองถิ่นสอนภาษามอญ จากดานเจดียสามองค ประเทศพมา, 23 มีนาคม 2016.
การใชภาษาสองภาษาเปนสือ่ การเรียนการสอนในโรงเรียน โดยใชภาษาแม (ภาษาที่ 1 หรือภาษาที่ใชในชุมชน) เปน
ฐานในการเรียนรูผ านการฟงพูดและอานเขียน และเชื่อมโยงไปสูภาษาราชการ (ภาษาไทยหรือภาษาที่ใชในโรงเรียน).
19
เรื่อง “หลักสูตรทวิภาษา'ไทย-มอญ'ชวยเด็กมอญเรียนรูภาษาไทย” เขาถึงไดจาก
http://www.komchadluek.net/detail/20130824/166504/หลักสูตรทวิภาษาไทยมอญชวยเด็กมอญเรียนรู
ภาษาไทย.htm (24 เมษายน 2559).
18

การสืบทอดอัตลักษณ์ของคนมอญพลัดถิ นผ่านการส่งเสริมการใช้ภาษา:
กรณีศึกษา หมู่บ้านมอญ บ้านวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุ รี จ.กาญจนบุ รี

ยอมรับผูอื่นที่มีภาษาและวัฒนธรรมแตกตางจากตน และสามารถอยูรวมกับคนอื่น ๆ ในสังคม
ที่หลากหลายไดอยางสันติสุข20
แตในปจจุบันนี้ (ค.ศ.2016) แนวทางทวิภาษานี้ไดถูกยกเลิกไปในโรงเรียนวัดวังกวิเว
การามแลว ซึ่งปที่ยกเลิกเปนปที่ผูศึกษาไดลงภาคสนามไปสอบถามพอดี ทําใหในขณะนี้กําลังมี
การเตรียมพรอมที่จะเริ่มใชการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain based Learning:
BBL)21 ซึ่งจะเปนแนวทางการสอนที่จะเนนไปที่การเตรียมรางกายและการใชสื่อเขามาชวยสอน
มากขึ้น ขั้นตอนการสอนจะแบงเปนขั้น สําหรับขั้นแรก ขั้นอุนเครื่อง จะทําการบริหารสมอง
ยืดเสนยืดสาย มีกิจกรรมการเคลื่อนไหว และใหเลือกระหวาง เพลง กับ เกมส ขั้นที่สอง ขั้น
เรียนรู จะกระตุนความสนใจ ดวยสื่อที่แปลกใหม ทาทาย สิ่งที่สอนตองมีความหมายใกลตั ว
เชื่อมโยงกับบริบทในชีวิตจริง จัดกิจกรรมเรียนรูอยางหลากหลาย และมีบรรยากาศตื่นตัว หรือ
สนุกเพลิดเพลิน และขั้นฝก ทําการฝกซ้ํา ๆ จนเกิดความเขาใจและความชํานาญ
สวนใหญเด็กที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่โรงเรียนวัดวังกแลว จะไป
ศึกษาตอชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่โรงเรียนฝงอําเภอ (ชาวบานมักเรียกวา ฝงไทย) คือโรงเรียน
อุดมสิทธิศึกษาซึ่งนอกจากจะมีเด็กมอญที่จบจากโรงเรียนวัดวังกวิเวการามไปเรียนแลว ยัง มี
เด็กที่ไมใชมอญในบริเวณพื้นที่อีกมากเรียนอยูดวย อยางเชนเด็กไทย-จีน ไทย-กะเหรี่ยง ไทย
แท เปนตน เด็กที่มีความแตกตางกันเหลานี้จะมีวิธีการสื่อสารโดยนําภาษาไทยและภาษาพมา
มาเปนภาษากลาง (แต สวนใหญมักจะใชภาษาไทย) เนื่องจากไมสามารถเข าใจภาษาถิ่นของ
เพื่อนแตละคน

20

เรื่อง “การสอนแบบทวิ/พหุภาษา กับแนวทางพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเด็กไทยแนวชายแดนและพื้นที่ยากลําบาก”
เขาถึงไดจาก http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id=95890 (27 มีนาคม 2016).
21
เปนแนวความคิดของนักประสารทวิทยาและนักการศึกษากลุมหนึง่ ทีส่ นใจการทํางานของสมองมาประสานกับการจัด
การศึกษา โดยนําความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับสมองมาใชเปนเครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนรู เพือ่ พัฒนา
ศักยภาพสูงสุดในการเรียนรูของมนุษยแตละชวงวัย.
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การสอนภาษาอยางไมเปนทางการ
การสอนภาษาภายในบานการรณรงคปากตอปากของชาวบาน ใหพอแมสอนภาษา
มอญกับลูก การรณรงคนี้เกิดจากเหตุที่วาในอดีตรุนพอแมไดพบเจอกับปญหาการสื่อสารกับครู
ในโรงเรียนที่เปนคนไทยไมรูเรื่องหรือเขาใจกันยาก สงผลใหในปจจุบันพอแมที่รูภาษาไทย จะ
เร ง สอนภาษาไทยให ลู กเพื่อลู กจะได ไ มพ บเจอป ญ หาหรื ออุป สรรคในการเรี ย นในโรงเรี ย น
เชนเดียวกันกับพอแม แตเมื่อเวลาผานไปชาวบานเริ่มมีความตระหนักถึงความสําคัญของภาษา
มอญ จึงรณรงคปากตอปากใหพอแมสอนภาษามอญในบานอยางจริงจัง รวมถึงมีการจําหนาย
หรือแจกฟรีแบบเรียนฝกหัดเขียนตัวอักษรมอญในรานขายของที่ระลึก เปนแบบเรียนเดิมที่ ใช
กอนจะมีการสอนรูปแบบทวิภาษา22
การสอนภาษามอญของวัด เปนภาษามอญแบบตัวกลม มีจุดเริ่มตนมาจากการที่ทาน
เจาอาวาสไดไปเห็นการสอนที่มอญในประเทศพมามานานแลว จากนั้นมีความตองการจะจัดที่
บานวังกะบาง เพราะที่บานวังกะเปนลูกหลานคนมอญเหมือนกัน จึงไดจัดหาพระครูบานมอญ
มาสอน เปนพระที่รูภาษามอญมากอน โดยเปนพระเพื่อนของพระรูปตาง ๆ ในวัด ประสานงาน
หลายฝายกับ พระในประเทศพมา ชวงเวลาการจั ดการเรี ยนการสอนคื อชวงเด็ กนักเรีย นป ด
เทอม ในปนี้เปนปแรก (ค.ศ.2016) เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม ชวงอายุ
เด็กที่ตองการคือ 9-10 ขวบขึ้นไป จนถึงเทาไหรก็ไดที่ตองการจะเรียนรู ปนี้มีคนเรียนประมาน
150 คน เปนเด็กนักเรียนสวนใหญอัตราสวนผูหญิงจะมากกวาผูชายเล็กนอย วัตถุประสงคของ
การสอน “เขาเปนเด็กมอญ รูเรื่องของภาษามอญ จะได ชวยกั นรักษาภาษามอญไว บวกกั บ
สรางความภาคภูมิ อยางนอย ๆ ถาพวกเขารูภาษามอญ ปญญาที่ถูกบันทึกไวดวยภาษามอญ
ถาเขาอานออกเขียนได เขาก็จะศึกษาปญญาที่ถูกบันทึกไวดวยภาษามอญเหลานั้นไดและทําให
พวกเขาไม ลืมภาษามอญ”23 สําหรับการสอนมีการใชตําราเรียนที่เลือกมาจากที่ป ระเทศพม า
เชนกัน เพราะอยางที่กลาวไววาที่ประเทศพมามีการจัดสอนเชนนี้มานานแลว

22
23

สัมภาษณ อรัญญา เจริญหงษา, เลขานุการนายกเทศมนตรี ต.วังกะ, 25มีนาคม 2016.
สัมภาษณ พระมหาสุชาติ สิรปิ ญโญ, เจาอาวาสวัดวังกวิเวการาม, 6 พฤษภาคม 2016.
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วิธีการสอน จะมีการคัดเด็กกอน ในชวงแรกประมาณหนึ่งอาทิตย จะสอนรวมกอน
แลวแบงเด็กไปตามความสามารถ เริ่มที่ใหเด็กอานพยัญชนะ 35 ตัว สระ 12 ตัว คนไหนอานได
กอน ก็จะสอนนําหนาไปกอน สมมติมี 10 คน สอนเหมือนกัน แตสองคนนี้เขาทองไดแลว ก็ให
เลื่อนขึ้นไปกอน คนที่ทองไมไดก็ทองอยูอยางนั้น คนที่ทองได เขียนไดหรือไม ถาเขียนไดก็เลื่อน
ขึ้นไปอีก ถาคนที่เขียนไดจะอยูหองหนึ่ง คนที่เขียนไมไดก็จะอยูอีกหองหนึ่ง พออานไดเขียนได
ก็จะไปผสมสระ ถาใครหัวไวกวาก็จะเลื่อนขึ้นไปเรื่อย ๆ ยังไมไดก็อยูระดับเดิมจนกวาจะได
กระแสตอบรั บ ของชาวบ า นที่ บ านวั ง กะตอนก อ นมี ก ารเรี ย นการสอนไม ค อ ยดี
เนื่องจากไมเคยมีเกิดขึ้นที่หมูบานมากอน ชาวบานจึงยังลังเล วาจะเปนไปไดขนาดไหน แตเมื่อ
เริ่มเปด วันแรกมีเด็กเพียง 35 คน แตยังรับสมัครเพิ่มเรื่อย ๆ และมีเพิ่มขึ้นทุกวัน จนผานไป
ประมาณหนึ่ ง อาทิต ย ก็เ พิ่ มเป น 150 คน พอเริ่ม สอนผู ปกครองก็เ ห็ นดี เ ห็นชอบ เพราะว า
ลูกหลานปดเทอม มีเวลาวางใหมาอยูที่วัด เรียนภาษามอญเพิ่มเติม พอแมไมตองเปนหวง และ
ยังไดใชเวลาใหเปนประโยชนไดความรูเพิ่ม24
ผลกระทบจากการสอนภาษา
การสงเสริมการใชภาษาที่หลากหลายรูปแบบของบานวังกะในดานหนึ่งเปนการชวย
สนับสนุนใหภาษามอญดํารงอยูตอไปในหมูบาน ตอสูกับกระแสภายนอกที่ขับเคลื่อนตัวเขามาที
ละนอยผานชาวบานที่นําเขามาและที่สําคัญคือสื่อตาง ๆ ที่แทรกอยูตลอดเวลา แตในอีกดาน
หนึ่งการสงเสริ มการใชภาษาบางรูปแบบนั้นไดสงผลกระทบในดานลบที่อาจกอใหเ กิดผลต อ
ภาษามอญในระยะยาวได
ภาษามอญ
ในรูปแบบการสอนภาษาที่ไมเปนทางการทั้งในรูปแบบการสอนในครัวเรือน สงผลให
ภาษามอญกระจายอยูทั่วไปในการพูดสื่อสารในชีวิตประจําวัน เด็ก ๆ รวมถึ งผูใหญตั้งแตรุ น
แรกที่เกิดในประเทศไทยที่มีอายุตั้งแตประมาณ 50 ป ลงมาสามารถสื่อสารภาษามอญไดอยาง
24
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ไม ติ ดขั ด และสามารถเข าใจทั่ วกั น เป นการส ง เสริ มภาษามอญในด านการพู ด ได เ ปนอยางดี
เพราะเริ่ มจากครั วเรื อนที่ เ ป นการปลู กฝง เด็ กตั้ ง แต แ รกเริ่ มของการจดจํ า จะเห็ นชั ดที่ เ ด็ ก
สามารถสื่อสารกันไดอยางถวนหนา
สําหรั บ การส ง เสริ ม การใช ภ าษามอญจากทางวั ด ถึ ง แม จะเป นการเรี ย นการสอน
ในชวงซัมเมอรเปนปแรกจึงยังไมสามารถเห็นผลที่ชัดเจนเปนรูปธรรม แตวัตถุประสงค (หลัก ๆ
คือการสวดมนตภาษามอญ) จากทางคณะเจาอาวาสในการเรียนการสอนนี้เพื่อสงเสริมภาษา
มอญทั้งในเรื่องการฟง พูด อาน เขียน ในรูปแบบของภาษามอญแทที่ถูกตอง เปนหลักสูตรที่
เปนภาษามอญลวน ไมเทียบกับภาษาใด จึงคาดวาจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในดานภาษา
มอญที่เปนภาษาเขียนหรือภาษาทางการไดมากขึ้น ไมใชเพียงภาษาพูดที่ใชในการสื่อสารเพียง
อยางเดียว อีกทั้งในเรื่ องตัวอักษรที่คนรุนแรกที่เกิดในประเทศไทยส วนใหญยังไมมีโอกาสได
เรียนรูจนกระทั่งปจจุบัน การสอนภาษามอญจากทางวัดจึงเปนรากฐานของการสงเสริมภาษา
มอญแทอยางยั่งยืน
แตสําหรับ การสอนภาษาอย างเปนทางการตามหลักสูต รการเรี ยนการสอนแบบทวิ
ภาษาของไทยที่ โ รงเรี ย นวั ด วั ง ก วิเ วการามกลั บ กลายเป น การทํ าให ภ าษามอญในป จจุ บั น
เปลี่ ย นแปลงจากภาษามอญดั้ ง เดิ ม ที่ มี ม าแต ช านาน เนื่ อ งจากภาษามอญเป น ภาษาที่ มี
เอกลักษณในทางการพูดที่ตองใชลมหายใจเขามาชวยในการออกเสียงโดยที่ภาษาอื่นไมสามารถ
เที ย บเสี ย งได การใช ภาษาไทยเขามาเที ย บเสี ย งจึง ทํ าให ภ าษามอญเดิ ม ผิด เพี้ ยน อี กทั้ ง ยั ง
กอใหเกิดความขัดแยงในครัวเรือน กลาวคือเด็กที่เรียนในโรงเรียนนั้นใชภาษามอญที่ออกเสียง
เพี้ยนไปจากที่บาน ทําใหเด็กนั้นเขาใจวาภาษามอญที่ออกเสียงเชนเดียวกับที่บ านนั้นเปนสิ่งที่
ผิด พอแมออกเสียงไมถูกตองเพราะภาษาของตนเองที่เรียนจากโรงเรียนนั้นเปนภาษาที่มีค รู
สอน แตภาษามอญของพอแมเปนภาษามอญที่ไมมีครู สงผลใหเกิดการประทวงจากชาวบาน
สวนใหญที่มีการรับรูถึงสิ่งที่จะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ในอนาคต เริ่มประทวงหลังจากการใชแนวทาง
ทวิภาษาไปแลวประมาณ 3 ป (ประมาณ ค.ศ.2010) มีเพียงสวนนอยเทานั้นที่ไมรวมดวย แตมี
ความเห็นที่เ ปนกลาง มี ความคิดวาเอาตามเสี ยงสวนใหญ ไมไดมีความเห็นขัดแยงจากกลุม ผู
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ประทวงแตอยางใด ทําใหระบบทวิภาษาจําต องยกเลิกไปในปนี้ที่ถือวาเปน ปสุดทายของการ
สอนแนวทางทวิภาษา 9 ป25
ตัวอยางภาษามอญที่แสดงใหเห็นความเปนไปไมไดในการเทียบเสียงภาษาไทย เริ่ม
จากการอานออกเสียงพยัญชนะมอญตามแบบภาษาไทย อยางเชน ตัว “ည” ที่สามารถเทียบ
ไดกับตัว “ญ” ของภาษาไทย โดยที่คนมอญจําเปนตองออกเสียงตามภาษาไทยวา “เนฺญี่ยะ”
ซึ่งในความเปนจริงนั้นไมสามารถออกเสียงได จึงเปนเพียงการเทียบเสียงที่คลายคลึงความเปน
จริงมากที่สุดเทานั้น หรือตัวอยางคํามอญอยางเชนคําวา “ဘရားသံ းဆ” เปนภาษามอญ
ตัวกลมที่หมายถึง เจดียสามองคของประเทศพมา ในการอานออกเสียงภาษามอญตัวกลมนี้จะ
อานอยางไมตรงกับภาษาไทยไดคลายคลึงกับการอานวา พญา-เติฮง-ซูวห แตในการอานตาม
หลักภาษาไทยสามารถออกเสี ยงที่ถูกตองไดเ พียงวา พะ-ยา-ตอง-ซู หรืออีกคํ าหนึ่งเชนคําว า
“ေမာ်လ မိ င်” เปนภาษามอญตัวกลมที่หมายถึง เมาะละแหมงของประเทศพมา ในการ
อานออกเสียงภาษามอญตัวกลมที่ไมตรงหลักภาษาไทยเชนเดียวกันจะอานวา มอ-ละ-ไมยง แต
ในการอานตามหลักภาษาไทยสามารถออกเสียงที่ถูกตองไดเพียงวา มะ-ละ-แหมง เทานั้น ตัวผู
ศึกษาเองที่เปนคนไทยแท ไดทดลองทําการฝกออกเสียงตามเด็กมอญที่สอนใหออกเสียงปลา
ชนิดหนึ่ง ถึงจะพยายามเลียนเสียงใหเหมือนไดใกลเคียง แตในการเขียนนั้นไมสามารถเขียนได
ดวยภาษาไทยอยางแนนอน
ดังนั้นภาษามอญที่เหลาเด็ก ๆ ที่เรียนตามแนวทางทวิภาษาในโรงเรียนนั้นจะทําให
เด็กมีการออกเสียงที่ไมเหมือนภาษามอญเดิม ไมตางกับการเทียบเสียงคําภาษาไทยกับตัวอักษร
อังกฤษในภาษา Karaoke ที่ไม วาอยางไรชาวตางชาติก็ไม สามารถออกเสียงคําไทยได อยาง
ชัดเจน อีกทั้งยังเพิ่มเติมในเรื่องของเอกลักษณลมหายใจในการพูดภาษามอญที่ไมเหมือนใคร
อีกดวย

25

สัมภาษณครูคนไทยโรงเรียนวัดวังกวิเวการาม, ไมประสงคออกนาม, 23 มีนาคม 2016.
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ภาษาไทย
การสง เสริมการใช ภาษาส งผลใหภาษาไทยแข็งแรงขึ้นในพื้ นที่ เป าหมาย การสอน
ภาษาอยางไมเปนทางการในอดีตที่ผานมาไมนานนักมีการสงเสริมการใชภาษาไทยในครัวเรือน
อยางมากจากพอแมรุนหลัง เนื่องจากตองการใหบุตรของตนนั้นไมประสบปญหาในการสื่อสาร
กับครูในโรงเรียนอยางที่ตนเองประสบพบเจอมากอน ทําใหรากฐานภาษาไทยของเด็กนั้นดีมาก
จนบางทีดีกวาภาษามอญ อีกทั้งปจจัยสําคัญอยางสื่อโทรทัศนในปจจุบันชวยในเรื่องการออก
เสียงและเห็นการกระทําตัวอยางจากตัวละครในโทรทัศน ทําใหเด็กสามารถเรียนรูและจดจํา
ภาษาไทยไดเปนอยางดี
สําหรับการสอนภาษาอยางเปนทางการตามแนวทางทวิภาษา มีประสิทธิภาพมากใน
การให เ ด็ กได เ รี ย นรู ภ าษาไทย สามารถวางรากฐานในการพู ด ออกเสี ย ง รวมถึ ง การเขี ย น
ตัวอักษรภาษาไทยที่มีประสิทธิ ภาพ โดยที่ภ าษามอญยัง ไมสามารถทํ าไดม ากเช นนี้ จากการ
ทดสอบใหเด็ก ๆ ที่เปนกลุมเปาหมายทดลองสะกดชื่อ-นามสกุลของตัวเอง และคําตาง ๆ นั้น
สามารถทําไดเปนอยางดี ไมใชเพียงบางคน แตสามารถสะกดไดทุกคน อีกทั้งผูศึกษาใหทดลอง
เขี ย นลงกระดาษสมุด โน ต สวนตั ว เด็ ก ๆ สามารถทําได อย างไมมี ป ญ หาเช นกัน นั บว าเป น
ความสําเร็จดานหนึ่งของการสอนแนวทางทวิภาษา
ความเห็นของผูอาวุโสตอความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน
ผูศึกษาไดมีโอกาสเดิ นทางเขาไปในสวนของชุมชนอยูอาศัยที่ มีประชากรอยูจํานวน
มาก และมีโอกาสเขาไปพบผูอาวุโสที่มีหลงเหลือเปนสวนนอยแลวในหมูบาน จึงไดมีโอกาสรับรู
ถึงความคิดเห็นเกี่ยวกั บสถานการณใ นปจจุบั นที่ภาษามอญมีค วามเปลี่ยนแปลงไป และอาจ
สงผลกระทบอยางมากในอนาคตขางหนา ความเห็นสวนใหญเปนไปในแนวทางเดียวกันผูศึกษา
ไดรับการชวยเหลือในเรื่องการแปลภาษาจากคนมอญพื้นถิ่นที่ไมประสงคออกนาม

การสืบทอดอัตลักษณ์ของคนมอญพลัดถิ นผ่านการส่งเสริมการใช้ภาษา:
กรณีศึกษา หมู่บ้านมอญ บ้านวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุ รี จ.กาญจนบุ รี

ความเห็ นจากผูอาวุ โสส วนใหญที่ เปนไปในทางเดียวกันที่ ตองการให ภาษามอญอยู
ตอไปทานแรกมีความเห็นวา

สัมภาษณ นายออง มาจากจังหวัด เย หมูบาน อะ-หลาว มาตั้งแตอายุ 24 ปปจจุบัน
อายุ 62 ป
“ไม อยากใหภ าษามอญหายไป ทั้ งตั วหนั ง สื อและการพูด ภาษามอญ
วัฒนธรรมมอญ หนังสือมอญ ยังไงก็ไมอยากใหหาย แมแพศึกตองอพยพหนีก็
ไม อยากให หาย ไมเ คยมีค วามคิ ด ว าภาษามอญจะหายไปไหนยัง ไงก็ต องอยู
ตอไป”
ทานตอมามีความเห็นวา

สัมภาษณ นายยุ มาจากจังหวัดเมาะละแหมง หมูบาน กาน-หนี่มาตั้งแตอายุ 22 ป
ปจจุบันอายุ 83 ป
“อยากใหภาษามอญอยูเรื่อย ๆ ไป ภาษาเรา ชาติเรา ถาหายไปก็ใจไมดี”
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และอีกทานหนึ่ง เปนผูที่มีความเห็นเกี่ยวกับสถานการณในปจจุบันเรื่องของระบบทวิภาษาจาก
การที่ทราบมาจากการบอกเลาของคนในหมูบาน มีความเห็นวา

สัมภาษณ นายแดง มาจากจังหวัด เย หมูบาน มอก-กา-เนียง มาตั้งแตอายุ 19 ป ปจจุบันอายุ
72 ป
“อยากใหภาษามอญอยูไปเรื่อย ๆ ถาภาษามอญหายไปจะเสียใจมาก ๆ
อยากใหเรียนหนังสือดวยซ้ํา ไมอยากใหหาย แตเราก็ไมมีโอกาสสอนให อยาก
ใหมีหนังสือเยอะขึ้นมา ตอไปคนแกก็ตาย อยากใหมีหนังสือพวกเราใหอยูเรื่อย
ๆ ไป หลวงพอที่เปนเจาอาวาสสอนทําการเปดการสอนภาษามอญก็ดีใจ ที่สอน
หนังสือในโรงเรียนอยูตอนนี้ไมชอบ เพราะไมใชภ าษาแม อยากใหสอนภาษา
ดั้ ง เดิ ม ตอนนี้ มั น เป น การสอนแค สํ า เนี ย ง อยากให ส อนออกเสี ย งมอญ
ตัวหนังสือมอญ ถาจะพู ดภาษามอญเชน ไปที่ นา ภาษาไทยจะเขีย นยังไง มั น
เขี ย นไม ไ ด ต อ งเขี ย นภาษามอญตั ว หนั ง สื อมอญนี่ แ หละ อยากให อนุ รั ก ษ
ตัวอักษรมอญเอาไว”
แสดงใหเห็นถึงความตองการที่จะรักษาภาษามอญเอาไว ไมอยากใหสูญหายไปไหน แตมีบาง
ทานที่มีความเห็นที่แตกตางในเรื่องดังกลาว มีความเห็นวา

การสืบทอดอัตลักษณ์ของคนมอญพลัดถิ นผ่านการส่งเสริมการใช้ภาษา:
กรณีศึกษา หมู่บ้านมอญ บ้านวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุ รี จ.กาญจนบุ รี

สัมภาษณ นายสวย (คนซายมือ) มาจากจังหวัด เย หมูบาน มอก-กา-เนียง มาตั้งแตอายุ 15-16
ป ปจจุบันอายุ 76 ป
“ภาษามอญตองอยูนาน ๆ แตถารุนเราตายไปแลว ลูกหลานจะเปนไงก็
ชางมันจะกลายเปนไทยหมดก็ไมเปนไร ปจจุบันลูกเตาก็ เปนคนไทยกันเกือบ
หมดแลว เพราะวาตอนนี้เราใหลูกหลานฟงเพลงมอญ ดูละครมอญ ก็ไมดูไมฟง
แล ว นั บ วั นภาษามอญก็ นับ กั นไม เ ป นแล ว นั บ เป นวั นอาทิ ต ย วั นจั นทร วั น
อังคาร กันหมดแลว”
ในที่ สุด แลวจะเห็ นวาความเห็นของผู อาวุ โ สในหมูบ านที่ ยั ง หลงเหลื ออยู ส วนใหญ
ตองการใหภาษามอญยังคงอยูตอไป ถึงแมจะมีสวนนอยที่มีความเห็นเหมือนกันในลักษณะที่ไม
อยากใหหายไป แตมีความเห็นแตกตางในเรื่องของความเปนไปในอนาคตก็ตาม
บทสรุ ป
การสืบทอดอัตลักษณทางดานภาษาของคนมอญพลัดถิ่นในพื้นที่บานวังกะ ต.หนองลู
อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีความเปนไปในทางที่ตองการอนุรักษความเปนตัวตนพื้นถิ่นเอาไว
ไมให สูญสลายหายไป สํานึกดั งกลาวนี้มี ในคนหลายกลุ มหลายวัย ที่มีทั้ง ในการสนั บสนุ นการ
สงเสริมการใชภาษารูปแบบตาง ๆ รวมถึงการตอตานสิ่งใหมที่เ ขามาเปลี่ยนแปลงความเป น
ดั้งเดิมของพวกเขา
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ความตองการที่จะอนุรักษภาษามอญไวของหมูบานแหงนี้ในดานที่สนับสนุนที่เห็นได
ชัดเจนคือเรื่องของ “การนําเขาครูแท” และ “การนําเขาหลักสูตร” ของทางวัดวังกวิเวการามที่
เปรียบเสมือนกับการจัดโครงการสงเสริมการใชภาษามอญ เปนการนําของแทดั้งเดิมจากพื้นที่
ตนกําเนิดกลับมาเผยแพรสูพื้นที่ใหมในสังคมแบบสมัยใหมที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบทวิ
ภาษาเปรี ย บเสมื อนเป นความเปลี่ ย นแปลงจากสิ่ ง แวดล อมของพื้ นที่ ใ หม ที่ กําลั ง จะเข ามา
ครอบงําและผันแปรอัตลักษณของความเปนมอญใหผิดเพี้ยนไปจากเดิม อีกทั้งความตองการที่
จะอนุรักษ ยังมีอีกดานที่เปนดานของการตอตานหรื อตอสูเพื่อไมใหเกิด ความเปลี่ ยนแปลงไป
มากกวานี้คือ “การประทวง” ซึ่งเปนการประทวงตอตานสิ่งแวดลอมของพื้นที่ใหมที่กําลังเขา
มาสูสถาบันภายในและทําใหอัตลักษณคอย ๆ ที่จะผิดเพี้ยนไปอยางไมทันตั้งตัว
ผลจากสิ่งแวดลอมของพื้นที่ใหมนี้ไดแสดงผลใหเห็นอยางชัดเจนในหลายดานจะเห็น
ไดจากกลุ มเด็ กรุนใหมที่ หมูบ านนั้นสวนใหญ จะพูด ฟง ภาษาไทย สื่อสารไดอย างดี สวนการ
เขียนจะเขียนไดเล็กนอย แตกตางกับภาษามอญที่สามารถพูดฟงไดอยางเปนธรรมชาติ แตไม
สามารถเขีย นไดเ ลย เนื่องจากรู ปแบบการสอนไม ได เป นการสอนตัวอักษรตัวกลมของมอญ
ดั้งเดิมที่มากเพียงพอ ซึ่งเปนเชนนี้มาชวงระยะเวลาที่นานพอสมควร ผลที่เห็นไดชัดคือภาษา
มอญกลายเปนภาษาที่ไวสื่อสารกันเปนภาษาพูดเทานั้น ไมใชเพียงเด็กรุนใหมในปจจุบันที่ถือ
เปนรุนที่ 5 นับจากรุนแรกไดกาวเขามาในพื้นที่แหงนี้ แตกระทั่งรุนที่ 3 รุนที่ 4 เปนตนมายังไม
สามารถเขียนตัวอักษรมอญได ถึงแมจะสามารถพูดภาษามอญไดเปนอยางดี อีกทั้งการสอนยัง
เปนในรู ปแบบของ ภาษา Karaoke ที่ไมเหมาะกับภาษาที่มี ลักษณะเฉพาะในตัวเองสูงมาก
อย างภาษามอญ ทํ าใหภ าษาของท องถิ่ นนั้ นคอย ๆ ผิ ด เพี้ ย นไปจนเกิ ด ความขั ด แย ง ขึ้ นใน
ครอบครัวระหวางเด็กและผูปกครองในที่สุด
ในท ายที่ สุด นี้ ผู ศึกษามี ค วามเห็นส วนตั วจากการที่ ได ศึ กษาข อมู ล ตาง ๆ และเห็ น
สภาพความเปนไปในมุมมองของคนนอกที่ม องในลักษณะที่เ ปนกลางมองวา กลุ มผูวิจั ยที่นํา
รูปแบบการสอนแบบทวิภาษาเขามาในหมูบานแหงนี้มิไดมีความตองการที่จะทําลายหรือกลืน
ความเป นมอญเข ากั บความเป นไทยแต อย างใด เพี ยงแต มีค วามประสงค ที่จะแกป ญหาของ

การสืบทอดอัตลักษณ์ของคนมอญพลัดถิ นผ่านการส่งเสริมการใช้ภาษา:
กรณีศึกษา หมู่บ้านมอญ บ้านวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุ รี จ.กาญจนบุ รี

การศึกษาที่เกิดขึ้นระหวางครูและนักเรียนที่สื่อสารกันไดไมมากพอ ซึ่งจะสงผลใหการศึกษาขั้น
พื้ น ฐานในพื้ น ที่ แ ห ง นี้ ด อยคุ ณ ภาพ อี ก ทั้ ง ยั ง ช ว ยแก ป ญ หาการอ านไม อ อกเขี ย นไม ไ ด ใ น
ภาษาไทยของเด็กในพื้นที่อีก ดวย แตทวาเมื่อเริ่ม ใชที่นี่ ลูกหลานชาวบ านเสมื อนวาอยูในจุ ด
เสี่ยง เหมือนเปนตัวทดลอง ชาวบานจึงไมชอบใจเทาไรนักและมีอคติเล็กนอยกับรูปแบบการ
สอนแบบนี้ เพราะไมรูวาจะเปนไปไดจริงหรือไมไดยังไง พอเขามาใชจริง การสอนทวิภาษาเปน
แบบภาษา Karaoke คนที่จะสอนเด็กไดจะมีเฉพาะครูกับเด็กเทานั้นที่จะเขาใจภาษาคาราโอ
เกะ ดังนั้นเมื่อกลับที่บาน พี่ตองการจะสอนนอง หรือ พอแมตองการจะสอนลูก จึงไมสามารถ
สอนได เพราะที่บานอานภาษา Karaoke ไมออก อีกทั้งหลักสูตรนี้ไมมีหนังสือภาษาไทยเต็ม ๆ
ทีเดียว แตจะเปนแบบภาษา Karaoke ใหเลียนเสียงภาษามอญจากภาษาไทย ซึ่งในความเปน
จริงไมสามารถทําได เนื่องจากลักษณะเฉพาะของภาษามอญ จึงทําใหการออกเสียงภาษามอญ
นั้นผิดเพี้ยนไป และเกิดความขัดแยงกับคนในครอบครัว โดยที่กลุมเด็กเหลานี้มองวาภาษาของ
ตนเองไดรับการสอนมาจากโรงเรียนซึ่งเปนสถาบันการสอนที่จะตองถูกตองเสมอในสายตาเด็ก
ๆ ครูจะตองมีความรูมากกวาผูปกครองนั่นเอง
ดั ง นั้ น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ม ไ ด ส รุ ป ว ารู ป แบบการสอนแบบทวิ ภ าษาเป นสิ่ ง ที่ ทํ าลาย
อัตลักษณทางชาติพันธุของกลุมชาติพันธุตาง ๆ แตอยางใด เพียงแครูปแบบการสอนนี้สามารถ
ปรับใชไดกับหลายภาษาเพียงแตไมใชภาษามอญที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูง รูปแบบการสอนนี้จึง
ประสบความสําเร็จในพื้นที่อื่น แตไมใชหมูบานวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และ
เกิดกระแสตอตานจากชาวบานในลักษณะความตองการที่จะปกปองอัตลักษณของตนเองไวใน
ที่สุด
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การศึ กษาภูมหิ ลังวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลในไทย:
กรณีศึกษา ครอบครัวแสงสุวรรณเมฆา (ค.ศ.1918-2016)
กมลชนก แสงสุวรรณเมฆา
การศึกษาประวัติศาสตรวงศตระกูลสามารถนํามาเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงดาน
สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในแตละยุคสมัยได โดยในงานวิจัยนี้จะศึกษาถึงภูมิหลังทางดาน
การเมื อง สั ง คม และวัฒ นธรรมของตระกู ลฝ ายมารดา ในระหว าง ค.ศ.1918-2016 ตั้ ง แต
สาเหตุการอพยพเขามาในไทย การเขามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนแตจิ๋วที่เดินทางโดยเรือสําเภา
และการอาศัยอยูรวมกันในยานชุมชนของคนจีน การปรับตัวของชาวจีนโพนทะเลเพื่อใหเขากับ
สภาพแวดลอมสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัย ทั้งเรื่องการคา เพราะคนจีนชอบคาขาย เศรษฐกิจ
และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูต ลอดเวลา นโยบายทางการเมืองที่มีทั้งสนับสนุนและตอตาน
คนจีน รวมถึงการยึดมั่นในคุณธรรมคําสอนอันดีงามของชาวจีนแมจะอพยพมาอาศัยอยูตางถิ่น
ในเรื่องของความกตัญู ซื่อสัตย หรือการที่คนจีนรักลูกชายมากกวา สาเหตุความไมเทาเทียม
กันระหวางลูกชายกับลูกสาว แมกระทัง่ ในเรื่องของวัฒนธรรมของจีนที่มีความเหนียวแนนมาก
และไมถูกกลืนกลายทางวัฒนธรรม (Cultural Assimilation) จนสามารถปรากฏใหเห็นกันอยู
ในปจจุบันผานขนบธรรมเนียม ประเพณี และเทศกาลตางๆ การเคารพเทพเจา สิ่งศักดิ์สิท ธิ์
นอกจากนี้ยังมี เรื่องความเชื่ อ การดูฮวงจุ ยเพื่ อความเป นสิริมงคล รายละเอี ยดขอมู ลตางๆที่
เกี่ยวของกับชุมชน ไดแก ยานบุคคโล เยาวราช วงเวียนใหญ ทาดินแดง และซอยเอกชัย 27
สาเหตุที่ ตองศึกษาหลายพื้นที่ เนื่องจากตองการหาคําตอบประวัติศ าสตรต ระกู ลมารดาและ
ตระกู ล ของข าพเจ าว า มี พั ฒ นาการความเป น มาอย างไร อะไรคื อตั วแปรที่ ทํ าให เ กิ ด ความ
เปลี่ยนแปลง สภาพสังคมในสมัยอดีต รวมถึงประวัติศาสตรตระกูลมารดาผูเขียนคนควาดวย
วิธีการอ านจากเอกสาร (Documentary Research) และการสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก (Indepth
Interview) จากการศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงด านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของชุ มชน
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เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ดวยปจจัยหลายดาน ทั้งนโยบายภายใตผูนํา
ประเทศแตละสมัย เศรษฐกิจ จากการคาเพื่อยังชีพเปลี่ยนเปนการคาระบอบทุนนิยม หรือหลัง
การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทํ าใหจากสัง คมชนบทกลายมาเป นสั งคมเมือง ความเป นสมัย ใหม
(Modernity) สงผลใหครอบครัวฝายบิดา มารดาและครอบครัวขาพเจามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ไป
ยอนกลับไปเมื่อประมาณเกือบ 100 ปที่แลว ชวง ค.ศ.1918 บรรพบุรุษฝายมารดา
ทางฝงพอ อากงของผูเขียน หรือ นายฮงเมง แซปง เกิดที่จังหวัดซัวเถา1 มณฑลกวางตุงของ
ประเทศจี น นายฮ งเมง อาศั ย อยู กับ พี่ ชายจนถึง ช วงที่พี่ ช ายแตง งาน เพราะความเป นวัย รุ น
เลือดรอนของตั วเอง ประกอบกับนิสัยที่จูจี้ ขี้ บน และชอบบัง คับของพี่สะใภ ทําใหเขามีเหตุ
ทะเลาะเบาะแวงกับพี่สะใภตลอดเวลา นายฮงเมงจึงหนีออกจากบานตั้งแตอายุ 13 ป และมา
อาศัยอยูในคายทหาร ใน ค.ศ.1931
สงครามโลกครังทีสอง ค.ศ.1939-1945
หลังจากไดรับการฝกในคายทหารมาเกือบสิบป ในชวงระยะเวลาสงครามโลกครั้งที่
สอง นายฮ ง เม ง ที่ ข ณะนั้ น อายุ ไ ด ร าว 21 ป ก็ ถื อ ได ว าเป น หนุ ม เต็ ม ตั วเขาซึ่ ง เป นทหารที่
จงรักภักดีภายใตการนําของเจียงไคเช็ค ขณะที่ฝกฝนอยูในคายทหาร เนื่องจากสถานที่ที่เขา
เกิด คือที่ตั้งของจังหวัดซัวเถาซึ่งอยูติดกับจังหวัดแตจิ๋ว จึงใชภาษาแตจิ๋วเปนภาษาถิ่น รวมทั้ง
ยังคงใชภาษาจีนกลางซึ่งถือเปนภาษาราชการ และเพราะเปนจังหวัดหนึ่งในมณฑลกวางตุงจึง
สามารถใชภาษากวางตุงในการติดตอสื่อสารหรือทําธุรกิจไดอีกเชนกันเพราะเหตุนี้นายฮงเมงจึง
ไดภาษาจีนเกือบทุกแบบตอนอยูในคายทหารเขาจึงเปนทหารฝายที่ใ ชความรูมากกวาการใช
กําลังในการสูรบ เปรียบเสมือนฝายบุนไมใชฝายบู แตเหตุการณสงครามโลกครั้งที่สอง ซึ่งเปน
สงครามที่รุนแรงและยิ่งใหญ จีนตองการกองกําลังเปนจํานวนมาก จึงจําตองเกณฑกําลังคนที่
1

จังหวัดซัวเถา หรือ ซานโถว (汕头) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุง ทิศทางใตและทิศตะวันตก
ติดกับจังหวัดกิ๊กเอี๊ยว (จังหวัดเจียหยาง ในภาษาจีนกลาง) ทางทิศเหนือติดกับจังหวัดแตจิ๋ว (จังหวัดฉาวโจว ในภาษาจีน
กลาง) และทางทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต มีเนื้อที่ 234 ตารางกิโลเมตร
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เปนผูชายเกือบทั้ง หมดมาชวยในการสูรบ หนึ่งในนั้นก็คื อนายฮงเมง แซป ง อากงของผูเขีย น
ดวย

ภาพที่ 1 นายฮงเมง แซปงในวัยหนุม (ที่มา : กมลชนก แสงสุวรรณเมฆา ค.ศ.1943)

ในชวงเริ่มตนของสงครามโลกครั้งที่สอง ทหารญี่ปุนสวนใหญประจําการอยูที่จีน แต
ใน ค.ศ.1942 ไดเริ่มสงทหารไปประจําการที่ฮองกง, ฟลิปปนส, ไทย, พมา, หมูเกาะอินเดีย
ตะวันออกของดัตชและ มาลายา เพื่อขยายอิทธิพลยึดครองภูมิภาคเอเซียแปซิฟก ในชวงนี้เอง
ที่นายฮงเมง อากงของผูเขียนไดถูกสงตัวมาประจําการอยูที่พมาเพื่อชวยในการรบหลังจากที่ถูก
ญี่ปุนเขามาบุกยึดพื้นที่ แตผลของสงครามในชวง ค.ศ.1943 จีน สหรัฐ และอังกฤษ เกิดการ
แตกแยกกันในทางยุทธศาสตร ทําใหจีนเปนฝายแพสงครามในการปกปองพมา นายฮงเมงยังได
เลาใหฟงอีกวา ทหารญี่ปุนนั้นไดนําปนปลายดาบ คือปนที่มีมีดแหลมเสียบอยูที่ปลายกระบอก
ปน สุมแทงศพทหารเพื่อเปนการตรวจสอบใหแนชัดวาทหารจีนนั้นไดเสียชีวิตแลวจริงๆ เขาจึง
คิดหาวิธีเพื่อใหตัวเองและเพื่อนทหารบางคนรอดชีวิต จึงใชวิธีนําศพของเพื่อนทหารมาทับตัว
เขาเอง ทําใหทหารญี่ปุนพลาดทา ความไมละเอียดรอบคอบของทหารญี่ปุน ทําให นายฮงเมง
และเพื่อนของเขารอดชีวิตมาไดอยางหวุดหวิด หลังจากนั้นกองทัพญี่ปุนก็เคลื่อนทัพออกไปจาก
บริเวณดังกลาว

การศึกษาภูมิหลังวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลในไทย:
กรณีศึกษาครอบครัวแสงสุวรรณเมฆา (ค.ศ. 1918-2016)

ภาพที่ 2 ปนที่คาดวาญี่ปุนใชในการสูรบเมื่อสงครามโลกครั้งที่สอง คือ Arisaka 99
(ที่มา: http://candrsenal.com/category/rifles/page/7/ เขาถึงวันที่ 1 กุมพาพันธ 2016)

ทหารจีนที่รอดชีวิตมาไดรวมถึงนายฮงเมง ตางก็แยกยาย เดินทางไปไตหวันบาง สหรัฐบาง แต
นายฮงเมงนั้นเลือกที่จะอพยพเขามาทางชายแดนตอนเหนือของประเทศไทย และอาศัยอยูใน
“กองทัพกกมินตั๋ง-กองพล93”2
เชิ งสะพานกรุ งเทพ สีแยกบุ คคโล ถนนเจริญนคร ระหว่าง ค.ศ.1943-1947
แตเดิมหลังจากที่ไดอพยพเขามายังประเทศไทยแลวใน ค.ศ.1943 นายฮงเมงที่มีอายุ
ได 25 ป ก็ไดเดินทางจากเชียงรายมาอาศัยอยูในชุมชนแถวเชิงสะพานกรุงเทพ ถนนเจริญนคร
ซึ่งยานนี้ถือไดวาเปนแหลงที่มีคนจีนอาศัยอยูกันอยางหนาแนน และที่สําคัญ นายฮงเมง แซปง
อากงของผูเขียน ไดพบรักกับ นางยูซิ แซลิ้มที่นี่อันเปนจุดเริ่มตนของตนตระกูลฝงมารดาของ
ผูเขียน
อามาของผูเขียน หรือชื่อของเธอก็คือนางยูซิ แซลิ้ม เปนบุตรสาวคนโตที่เกิดในยาน
ชุมชนคนจีนบริเวณสี่แยกบุคคโล ทําใหถึงแมวาเธอจะเกิดและอาศัยอยูในประเทศไทย แตไม
สามารถพูดภาษาไทยไดเลย ในชีวิตประจําวันใชภาษาจีนแตจิ๋วในการสื่อสารกันระหวางคนใน
ชุมชน บริเวณยานบุคคโลในสมัยกอนนั้น ดานในจะเปนชุมชนคนจีนขนาดใหญที่อาศัยกันอยู
อยางหนาแนน เรียกไดวาคอนขางที่จะแออัดภายในชุมชนนั้นทุกคนลวนอาศัยอยูรวมกันอยางมี
2

กองพล 93 (กกมินตั๋ง) แตเดิมเปนกองทัพของรัฐบาลจีนตอนใตของจอมพลเจียงไคเช็ค ซึ่งเปนตัวแทนของฝา ยรัฐบาล
จีนที่ถูกสงมารักษาชายแดนจีน-พมา และใน ค.ศ. 1949 เมื่อจีนทั้งหมดกลายเปนคอมมิวนิสต กองกําลังสวนหนึ่ง ของกก
มินตั๋งไดฝาวงลอมของฝายตรงขาม และเขามายังบริเวณตอนเหนือของไทย กอนที่จะปกหลักกระจายตัวกันอยูในพื้นที่
จีนตอนใต พมา ไทย ลาว ประมาณ 30,000 คน จากเหตุการณในครั้งนั้น กองพล 93 จึงกลายเปนทหารไรสังกัด หนีการ
กวาดลางของฝายคอมมิวนิสต

159

160

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ความสุขและพอถึงในช วงของเทศกาลก็จะมีการออกมาพบปะสังสรรคกัน หลังจากเขามาใน
ประเทศไทย นายฮงเมงไดมีพี่สาวบุญธรรมหนึ่งคน อาศัยอยูบริเวณถนนราษฎรบูรณะ เลยสี่
แยกบุคคโลไปเพียงเล็กนอย สวนนางยูซิไดเดินทางไปฝกเรียนการรองเพลงงิ้วที่โรงงิ้วบริเวณ
ถนนราษฎรบูรณะเชนเดียวกัน จึงทําใหทั้งสองมีโอกาสไดพบกัน ซึ่งสมัยกอนหนุมสาวไมนิยมใช
เวลาทําความรูจั กกั นนาน ถูกใจกันก็ค บก็ แต ง งานเลย ท ายที่สุ ด นางยู ซิก็ไม ได เล นงิ้ วดั งที่ ใ จ
ตองการ เนื่องจากมารดาของนางยูซินั้นไมเห็นดวยกับการแสดงงิ้ว เพราะมองวาเปนอาชีพเตน
กินรํากินที่ไมมีศักดิ์ศรี นางยูซิจึงเปนแมบาน ดูแลความเรียบรอยภายในบาน สวนนายฮงเมง
อากงของผูเขียนไดทํางานเปนพนักงานตอนรับ ที่โรงแรมแหงหนึ่งยานเยาวราชเพื่อหารายได
เลี้ยงดูครอบครัว
หลังจากที่นางยูซิแตง งานกั บนายฮ งเมงแลว ครอบครั วไดขยายใหญ ขึ้นเพราะนาย
ฮงเมงแตงเขามายังบานของนางยูซิที่มีพี่นองอาศัยอยูกันถึงหาคนนับรวมมารดาของนางยูซิดวย
จึงจําเปนที่จะตองมีการยายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อื่นที่กวางกวานั่นก็คือยานวงเวียนใหญ
เชิ งสะพานกรุ งเทพ สีแยกบุ คคโล ถนนเจริญนครในปั จจุ บันระหว่าง ค.ศ.2012–2016
สภาพแวดล อมในป จจุ บั น ยั ง คงสามารถมองเห็ น ได ผ านงานเทศกาลต าง ๆ เช น
เทศกาลกินเจที่จัดขึ้นทุกปในชวงเดือนเกาจะเห็นไดชัดวาที่แหงนี้ยังคงมีกลิ่นอายของความเปน
ชุมชนชาวจีนไวอยางเห็นไดชัดผูคนที่อาศัยอยูตางก็เปนลูกหลานคนจีนแทบทั้งสิ้น พื้นที่ในสวน
ของชุมชนที่เ คยอาศัยอยูกันอยางหนาแนนนั้น ก็ถูกทุ บทิ้งกอนจะสรางขึ้นมาใหมเปนตึกแถว
จากที่เคยอยูรวมกันเปนชุมชน ปจจุบันก็ตางคนตางอยู คนจีนก็อาศัยอยูตึกแถว ใครอยูติดถนน
ก็คาขายหนารานใครอยูในซอยก็ออกไปหางานทําขางนอก หรือแมวาตางคนจะตางแยกยาย
เปลี่ยนถิ่นที่อยูอาศัยไปอยูที่อื่นก็ตาม แตในชวงเทศกาลกินเจยานนี้ก็จะกลับมาคึกคัก คนไทย
เชื้อสายจีนทั้งผูสูงวัยและวัยหนุยสาวจะเดินทางมากันที่บริเวณเชิงสะพานกรุงเทพสี่แยกบุคคโล
ถนนเจริญนครซึ่งเปนแหลงชุมชนที่แตเดิมบรรพบุรุษของตนเคยอาศัยอยู และมีสถานที่สําคัญที่
มีมาแตสมัยอดีตกาล เกือบรอยกวาป ตั้งอยูหลายแหง เชน ศาลเตาบอ โรงเจบวนชุนตั๊ว และ
ศาลเจาพอพระเพลิง (เอี่ยมกวงไตต)ี่

การศึกษาภูมิหลังวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลในไทย:
กรณีศึกษาครอบครัวแสงสุวรรณเมฆา (ค.ศ. 1918-2016)

ภาพที่ 3 ดานหนาศาลเจาเตาบอที่โรงเจบวนชุนตั๊ว ค.ศ.2014
(ที่มา: กมลชนก แสงสุวรรณเมฆา วันที่ 14 กันยายน 2014)

วงเวียนใหญ่ระหว่าง ค.ศ.1947-1965
จากการสัมภาษณนายชุมพร เกิดไพบูลยลักษณ บุตรชายนายฮง เมงคนที่หา ไดความ
วาบานทีว่ งเวียนใหญเมื่อเกือบหาสิบปที่แลวจะมีลักษณะเปนบานไมชั้นเดียวไมคอยมีตึกที่สราง
ดวยปูนสวนใหญจะเปนบานไม ที่ตั้งของบานคือจากถนนเจริญรัถเขาไปประมาณสามรอยเมตร
จะเจอกับซอยสาระพีสามซึ่งซอยนี้ในสมัยกอนนั้นจะเปนชุมชนคนจีนเชนเดียวกันกับชุมชนยาน
บุคคโล ชุมชนวงเวียนใหญจะคอนขางแออัดบานมีหลายหลังและเรียงติดกันเปนแนวยาวตั้งอยู
ตรงกลางลอมรอบดวยทางเดินที่มีลักษณะเปนวงเวียน โคงเปนวงกลม คลายกับวงเวียนใหญใน
ปจจุบัน สามารถเดินสวนกันไดในซอยเจริญรัตนมีโรงภาพยนตรไทยรามา กับวงเวียนใหญรามา
ฝงตรงขามจะเปนสุริยาเธียเตอร ซึ่งก็เปนโรงภาพยนตรเหมือนกัน สามที่ที่กลาวมาถือวาเปน 3
ใน 4 โรงภาพยนตรที่มีชื่อเสียงในยานวงเวียนใหญ
ถึ ง แม วาครอบครั วจะขยายใหญ ขึ้ น แต ก็มี พี่ นองบางคนของนางยู ซิ ที่ ไ ด แ ต ง งาน
ออกไปมีครอบครัวเปนของตัวเองนายฮงเมงและนางยูซิที่อายุเริ่มมากขึ้น และยังไมมีบุตรจึ ง
ตัดสินใจรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยง เด็กนอยมีชื่อวา ลีเซียง แซเจ็ง กอนจะเปลี่ยนชื่อมาเปน ซก
โทย แซ ปง เปลี่ยนแซ ตามนายฮงเมง หลังจากรับบุต รบุญธรรมมาไดไมนานบริเวณบานที่วง
เวียนใหญ นางยูซิ อามาของผูเขียนก็ไดกําเนิดบุตรที่สืบโดยสายเลือดรวมจํานวนสี่คน
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ภาพที่ 4 นางยูซิ แซลิ้มและบุตรสาวที่วงเวียนใหญ
(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา ค.ศ.1964)

ประมาณ ค.ศ.1965 จํานวนสมาชิกในบานมีเพิ่มขึ้น และบุตรของนายฮงเมงและนาง
ยูซิเริ่มเติบโตกันแลว ความคับแคบของที่อยูอาศัยจึงจําเปนที่จะตองยายถิ่นฐานไปยังที่อื่นที่มี
พื้นที่กวางกวา มารดาของนางยูซิ นายฮงเมง นางยูซิ และบุตรทั้งหา คน (ทั้งซกโทย บุตรบุญ
ธรรมและบุตรที่สืบทอดโดยสายเลือด) จึงยายออกมาอาศัยอยูที่ทาดินแดง
วงเวียนใหญ่ในปั จจุ บันระหว่าง ค.ศ.2012-2016
จากแตเดิมบานวงเวียนใหญเมื่อเกือบหาสิบปที่แลว สมัยกอนจะไมคอยมีตึกที่สราง
ดวยปูน สวนใหญจะเปนบานไม มีโรงภาพยนตร แตในปจจุบันนี้หลังจากกาลเวลาเปลี่ยนแปลง
ชุมชนยานวงเวียนใหญถูกทุบทิ้ง รื้อถอน ทั้งบานไมและโรงภาพยนตร แลวสรางใหมเปนตลาด
บาง ตึกแถวคาขายของคนจีนบางโดยตลาดจะตั้งอยูดานหนาและภายในเปนตึกแถวของคนจีน
มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นไดชัดคือจากบานไมกลายเปนมีการสรางตึกแถวขึ้นมา ในซอยสาระพี
สามนั้น ดานในจะมีการทําธุรกิ จ เชน หนังฟอก หรือเปนโรงงานผลิตพวกเครื่องมือเครื่องใช
อุตสาหกรรม เชน ฟองน้ํา ซิป เปนตนการอุตสาหกรรมของไทยเริ่มเขาสูวิถีแหงการพัฒนา เมื่อ
ถึง ค.ศ.1970 นับ วั นเครื อขายอุ ตสาหกรรมก็ยิ่ ง ขยายตั วกว างขวางออกไป การเติ บโตของ

การศึกษาภูมิหลังวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลในไทย:
กรณีศึกษาครอบครัวแสงสุวรรณเมฆา (ค.ศ. 1918-2016)

เศรษฐกิจทําใหสภาพแวดลอมในปจจุบันแตกตางไปจากอดีต ดังขอความที่วา “…ชุมชนในยุค
ทุนนิยมอุตสาหกรรมมีความเติบโตทางวัตถุเพิ่มขึ้นแตความเสื่อมโทรมทางสังคมละวัฒนธรรมก็
เพิ่มขึ้นเชนกัน...”3
ท่าดินแดงระหว่าง ค.ศ.1965-1978
ประมาณ ค.ศ.1965 ช วงเวลานั้น ซกโทย บุ ต รบุ ญ ธรรมของนายฮ ง เมง มี อายุ ไ ด
ประมาณ 20 ป เพราะฐานะทางบานที่ไมคอยดีทําใหเธอพยายามหาลูทางในการหาเงินเพื่อชวย
ครอบครั ว โดยการที่ เธอเล นแชร 4 กั บ พวกผู ใหญ และพยายามทํ างานเก็ บเงิ นเพื่อชวยนาย
ฮงเมงหารายไดเลี้ยงดูนอง ๆ อีกสี่คน บานที่ทาดินแดงนั้นมีลักษณะเปนแฟลตโดยซกโทยเปน
คนรั บ ผิ ด ชอบในส วนของการจ ายค าเช าแฟลตที่ ท าดิ น แดงให กั บ ครอบครั ว เป น การเซ ง
ระยะเวลา 25 ป
ที่ทาดินแดงนี้ นางยูซิไดใหกําเนิดบุตรสาวอีกสองคน ซึ่งบุตรสาวคนเล็กสุดคือ ซกฮั้ว
แซปง ซึ่งเปนมารดาของผูเ ขียนนั้นเอง

3

วิทยากร เชียงกูล. (2557). เพือ่ การปฏิรูปมนุษยและสังคมอยางลึกซึง้ ..(กรุงเทพฯ : แสงดาว), หนา 71.
การเลนแชร คือ การกูเงินระยะสั้นภายในหมูคนรูจักกัน เปนเหมือนแหลง เงินทุนของคนสมัยกอนที่คนสวนใหญยัง
เขาถึงสถาบันการเงินไดยาก โดยคนแรกๆ ที่เปยไปนั้นถือเสมือนเปนผูกู สวนคนหลังๆ ก็เสมือนเปนผูปลอยกูนั่นเองการ
เลนแชรนั้นไมไดผิดกฎหมายแตอยา งใด หากไมไดทํา อะไรเกินกวา ที่ พระราชบัญญัติการเลนแชร ค.ศ.2000 ใหการ
คุมครองไว หลักการเลนแชรนั้นเริ่มตนดวยเจามือ หรือเรียกวา "เทาแชร"
4
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ภาพที่ 5 ซายมือ คือ ซกฮั้วกับนายฮงเมงผูเปนบิดา ขวามือ คือ ซกโทย บุตรบุญธรรมของนายฮงเมง
(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา ค.ศ.1972)

ลักษณะของแฟลตที่พักอาศัยนั้น จะอยูซอยทาดินแดง 12 เดินเขาไปดานในจะเปน
แฟลตสามชั้น มี ทั้งหมดสองตึกอยูตรงขามกันเรียกตึกเอ กับ ตึกบี ครอบครั วบรรพบุรุษของ
ผูเขียนที่ยายมาจะอาศัยอยูที่ชั้นสาม โดยดานบนจะเปนดาดฟา มองจากตัวตึกบนดาดฟาไปยัง
รอบๆนั้ น จะเป นพื้ นที่ ป า ต นใบบอนเขี ย วชอุ ม ห องที่ อ าศั ย อยู นั้นจะอยู ริ ม สุ ด ถ า นั บ จาก
ขั้นบันไดเวลาเดินขึ้นมาหองจะอยูทางดานขวามือ
ชวง ค.ศ.1974 การใชแซจีนดูเหมือนจะเปนเรื่องที่ลาสมัยและแตกตางในสังคมไทย
รวมถึงการมีสัญชาติจีนจะทําใหยากตอการทําธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดิน เชนการเชา หรือซื้อขาย
ซกโทยจึงไดนําชื่อพี่นองทั้งหมดรวมถึงตัวเองไปยื่นคํารองขอเปลี่ยนนามสกุลกับที่ทําการเขต
จาก “แซปง” เปน “เกิดไพบูลยลักษณ” เพื่อใหคลองกับนามสกุลของพี่ชายตัวเองคือ เกิ ด
ไพบูลยเวศน และตัวเธอเองก็ไดเปลี่ยนชื่อจาก ‘ซกโทย’ เปน ‘เตือนใจ เกิดไพบูลยลักษณ’ อีก
ดวย และใน ค.ศ.1477 ชื่อจีนเริ่มมีใหเห็นนอยลงจนกลายเปนสิ่งที่แปลกสําหรับคนรุนใหมเปน
เรื่องที่ไมคอยไดรับการยอมรับ มากนักจึงมักโดนเพื่อนในวัยเดี ยวกันลอเลียนเรื่องชื่ออยูเสมอ
มารดาของผูเขียน จึงไดไปที่เขตเพื่อเปลี่ยนชื่อจาก ‘ซกฮั้ว’ เปน ‘เกศรี เกิดไพบูลยลักษณ’

การศึกษาภูมิหลังวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลในไทย:
กรณีศึกษาครอบครัวแสงสุวรรณเมฆา (ค.ศ. 1918-2016)

ภาพที่ 6 เอกสารจากเขต ใบเปลี่ยนนามสกุลจากแซปงเปนเกิดไพบูลยลักษณ
(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา วันที่ 31 มกราคม 1974)

เกือบสิบปผานไปที่อาศัยอยูทาดินแดง นายฮงเมง อากงของผูเขียนในวัย 61 ปนั้น
เริ่มทํางานไมไหว สาเหตุเพราะความชรา และมีโรคประจําตัวคือความดัน โรงแรมสุดทายที่นาย
ฮง เม ง ทํ างานอยู คื อโรงแรมไวท ออคิ ด ตั้ ง อยูบ นถนนเยาวราชป จจุบั นได ถู กเปลี่ ย นชื่ อเป น
โรงแรมโฮเต็ลรอยัลแบงคอกแอทไชนาทาวน
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ภาพที่ 7 นายฮงเมง ชวงทํางานเปนพนักงานโรงแรมยานเยาวราช
(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา ค.ศ.1973)

จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงจําเปนจะตองยายออกจากทา
ดินแดงกอนหมดสัญญาเซง 25 ป รวมถึงความทรุดโทรมของสภาพแวดลอม และการที่คนไทย
ยายเขามาในชุมชนมากขึ้น นางเตือนใจบุตรบุญธรรมของนายฮงเมงจึงมีการปรึกษากับบิดาวา
ควรที่จะยายที่อยูไปยังที่ที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น เธอซึ่งแตงงานและมีสามีพรอมกับบุตรอีกสี่คน
จึงยายออกไปเซงบานอยูที่ซอยเอกชัย 27 พรอมกับครอบครัวของนายฮงเมงแยกอาศัยกันอยู
คนละหลังแตยังคงอยูตรงขามกันเพื่อจะไดไปมาหาสูกันอยางสะดวก
ท่าดินแดงในปั จจุ บันระหว่าง ค.ศ.2012-2016
ในสวนของทาดินแดงในปจจุบันนั้น ผูเขียนไดไปลงในพื้นที่จริงพรอมกับมารดาของ
ผูเขียน ไดค วามวายังคงเปนแฟลตที่มี ลักษณะเดิมคื อแบงออกเป นตึกเอ และตึกบีเหมือนแต
กอน มีสามชั้นและดานบนสุดจะเปนดาดฟา แตเมื่อมองลงมา สภาพแวดลอมจากเดิมที่เคยมี
แตปาสีเขียว ใบบอนกระจายเต็มทั่วทั้งพื้นที่ ปจจุบันได กลายเปนบานคน มีการสรางตึกแถว
เต็มพื้นที่ ระหวางทางเดินในตรอกซอยทาดินแดง 12 กอนจะถึงที่พักอาศัยเดิมนั้น ยังคงความ
เปนชุมชนชาวจีนอยูเหมือนเดิม สวนมากจะเปนลูกหลานคนจีนที่บางก็เปดเปนรานคาขายหรือ
รานใหบ ริการตาง ๆ อาทิ รานขายอาหารตามสั่ง รานเสริมสวย เปนตน โดยภายในบานที่ มี

การศึกษาภูมิหลังวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลในไทย:
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ลักษณะเปนตึกแถวเกือบทุกหลังเมื่อมองเขาไปดานในจะเห็นตี่จูเอี๊ยะตั้งอยูที่ชั้นหนึ่งซึ่งตี่จูเอี๊ยะ
เปรียบเสมือนศาลเจาที่คอยดูแลปกปกรักษาความเรียบรอยภายในบานสําหรับคนจีนคลายกับ
ศาลพระภูมิของคนไทย ที่บานทุกหลังจําเปนที่จะตองมี ซึ่งแสดงใหเห็นวาคนที่อาศัยอยูในบาน
นั้นมีเชื้อสายจีนอยูดวย

ภาพที่ 8 สภาพแวดลอมบริเวณรอบแฟลต มุมจากดาดฟา
(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา วันที่ 11 มีนาคม 2016)

ภาพที่ 9 รูปดานหนาหองและภายในหอง
(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา วันที่ 11 มีนาคม 2016)

ซอยเอกชัย 27ถนนบางบอน ระหว่าง ค.ศ.1978-2007
ลักษณะบานจะเปนตึกแถวสองชั้นครึ่งเหมือนตึกแถวทั่วไปโดยชวงที่ยายมายานนี้ก็
เปนชุมชนคนจีนเชนเดียวกับทุกที่ที่ตระกูลของผูเขียนเองเคยอาศัยอยูแรกเริ่มที่ยายมายังคงไม
มีการทําสัญญาเซงเชาแตผานไปสักระยะหนึ่งไดมีการทําการเซงเปนระยะเวลา 20 ป
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ภาพที่ 10 นายฮงเมง นางยูซิ นางกุยลั้ง นางเตือนใจ ภายในบานในซอยเอกชัย 27
(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา ค.ศ.1982)

ใน ค.ศ.1988 เกศรี มารดาของผูเ ขี ย นได ไ ปสมั ครงานที่ บ ริ ษัท MCC ศู นยกลาง
รถยนตมหานคร จํากัด เปนบริษัทขายรถมือสอง ทํางานในตําแหนงพนักงานฝายบัญชี และได
พบกับ ‘ นายสุบิน แสงสุวรรณเมฆา ’ บิดาของผูเขียนที่ทํางานในบริษัทกฤษดามหานครจํากัด
(มหาชน) ตําแหนงกรรมการผูจัดการจนถึงใน ค.ศ.1992 จึงไดแตงงานกัน และใน ค.ศ.1994
จึงกําเนิดบุตรสาวหนึ่งคน คือ ‘เด็กหญิงกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา’ ก็คือตัวผูเขียนเอง

ภาพที่ 11 นางเกศรีกับนายสุบินมาเยี่ยมนางยูซิกับนายฮงเมงที่บานซอยเอกชัย 27
(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา ค.ศ.1992)

ใน ค.ศ.1995 นางกุยลั้ง เหลามาของผูเขียนไดเสียชีวิตลงในวัย 91 ป ดวยโรคชรา ตัว
ผูเขี ยนเองนั้นใน ค.ศ.1996 ไดเ ขาเรีย นที่ อนุบ าลบ านกอบแก ว ใกล กับบ านที่กําลัง อาศั ยอยู
ตอมาใน ค.ศ.1999 ไดเขาเรียนชั้นประถม มัธยมศึกษาตอนตน - ตอนปลายที่โรงเรียนราชินีบน
จนชวงที่ผูเขียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คือใน ค.ศ.2003 เกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ เดือน
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มีนาคมในปนั้นเอง นายฮงเมง ก็ไดเสีย ชีวิตลงในวัย 79 ป ด วยโรคชราและในเดือนกันยายน
โรคมะเร็ ง กระเพาะ ก็ ไ ด ค ร าชี วิ ต นางเตื อนใจ บุ ต รบุ ญ ธรรมของนายฮ ง เม ง ตามไปอี กคน
จนกระทั่งในเดือนมิถุนายน 2007 นางยูซิ รวมถึงบุตรบางคนที่ยังไมไดแตงงาน จึงยายออกไป
อยู ที่ ซอยเพชรเกษม 106 เขตหนองแขมจนกระทั่ ง เดื อนธั นวาคมในป เ ดี ย วกั น นางยู ซิ ก็
เสียชีวิตลงในวัย 81 ป ดวยโรคชรา
ซอยเอกชัย 27ถนนบางบอน ในปั จจุ บันระหว่าง ค.ศ.2012-2016
ปจจุบันที่ผูเขียนไดลงพื้นที่สํารวจในยานนี้พบวามีความเจริญเพิ่มมากขึ้น โดยบริเวณ
รอบๆ ไดมีการสรางหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส และบิ๊กซีจากแตเดิมที่เคยเปนตลาดสดมากอน
ผูคนพลุกพลานแตจํานวนคนจีนลดนอยลงอยางเห็นไดชัด สวนมากจะเปนคนไทยหรือแรงงาน
ตางดาวเปนส วนใหญ ตึ กแถวขางหองที่ ตระกูล ผู เ ขีย นเคยอาศั ย อยู ไ ด เป ด เป นโรงกลึง ส วน
ตึกแถวที่เคยอาศัยมีการทาสีใหม คนที่มาเซงเชาตอคือคนรับจางขับแท็กซี่
ปจจุบันครอบครัวของผูเขียนประกอบดวยสมาชิกในครอบครัวคือ บิดา มารดา และ
ตัวผูเขียน ไดอาศัยอยูที่บาน บริเวณพุทธมณฑลสายสอง สาเหตุที่เลือกพื้นที่นี้เปนที่อยูอาศัย
เพราะความรมรื่นของตนไม พื้นที่สวนนี้ จัดเปนพื้นที่สีเขียวแมจะเดินทางลําบากอยูบางแต ก็
เรี ยบงาย ไมวุนวาย เป นมุ ม สงบเพื่ อพั กผ อนจากชีวิตในเมื อง จนกระทั่ ง เมื่ อเดือนกันยายน
2015 บิดาของผูเขียนไดจากไปอยางไมมีวันกลับดวยโรคมะเร็งตับในวัย 63 ป หลังจากนั้นที่
บานจึงอาศัยอยูกันเพียงแคสองคน แม – ลูก เปนตนมา นางเกศรี มารดาของผูเขียนปจจุบัน
ทํางานอยู ที่บ ริ ษัท เอคิ ว เอสเตท จํ ากั ด (มหาชน) และผู เขี ย นป จจุ บันก็ ไ ด จบการศึ กษาที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะสังคมศาสตร ปการศึกษา 2015
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ประเพณีทีสําคัญของชาวจีนโพ้นทะเล
การใชแซ
ที่มาและความสําคัญของ แซปง(方)
นายฮงเมง แซปง คําวาปง แปลวา ดาน, ทิศทาง เปนการอานตามเสียงแตจิ๋ว แตถาหากอาน
ตามเสียงจีนกลางจะอานวา แซฟาง
ที่มาและความสําคัญของ แซลิ้ม(林)
นางยูซิ แซลิ้ม คําวาลิ้ม แปลวา ปาไม , ความรุงเรือง เปนการอานตามเสียงแตจิ๋ว แตถาหาก
อานตามเสียงจีนกลางจะอานวา แซหลินซึ่งเปนแซที่มีผูใชมากที่สุด 3 อันดับแรกในประเทศ
ไทย
เทศกาลตรุษจีน

ภาพที่ 12 การไหวตรุษจีน
(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา วันที่ 7 กุมภาพันธ 2016)

วันตรุษจีน ถือเปนวันมหามงคลที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนตางก็พากันประกอบ
พิ ธีกราบไหว บู ช าฟ า ดิ น บู ช าเทพเจ ากราบไหว บ รรพบุ รุ ษโดยมี ค วามเชื่ อว าการประกอบ
พิ ธีกรรมต างๆจะนํ ามาซึ่ ง ความสุ ข ความเจริ ญ ในชี วิต หน าที่ การงาน ธุ ร กิ จการค ามี ค วาม
เจริ ญรุ งเรือง มีโ ชคลาภ ร่ํารวยด วยทรั พย สิ นเงิ นทอง มี สุข ภาพร างกายแข็ง แรง ปราศจาก
โรคภัย ทั้งแกตนเอง คนในครอบครัว และบริวาร
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เทศกาลเช็งเมง
เช็งเมงเปนหนึ่งในยี่สิบสี่ชวงการเปลี่ยนแปลงดินฟาอากาศของจีนและก็ถือไดวาเปน
วันเทศกาลเกาแกที่สืบทอดตอกันมา วันเช็งเมงจะตรงกับวันที่ 5 เดือนเมษายน โดยประมาณ
เพราะในช วงเวลาดัง กล าวเป นช วงที่ส วยงามที่ สุด ของฤดูใ บไมผ ลิ เป นฤดูที่ มีอากาศสะอาด
บริสุทธิ์ ดังนั้นจึงเรียกเทศกาลนี้วา “เทศกาลเช็งเมง” (เทศกาลแหงความสะอาดบริสุทธิ์และ
สวางสดใส)
ในเทศกาลเช็งเมง ผูคนตางพากันไปกราบไหวทําความสะอาดหลุมฝงศพของบรรพ
บุรุษและออกไปเที่ย วเลนตามชานเมือง คนจีนมี ความเชื่ อในเรื่ องการใหค วามเคารพนั บถื อ
ผูใหญ ทั้งยัง ระลึกถึงและเคารพนับ ถือผูที่เสียชี วิตไปแลวเปนพิเศษ ดั งนั้นในเทศกาลเช็งเม ง
ผูคนตางพากันออกไปตามชานเมืองเพื่อไปกราบไหวและทําความสะอาดหลุมฝงศพบรรพบุรุษ
ของตน การที่ไปทําความสะอาด ถางหญา ซอมแซม กราบไหว จัดวางของเซนไหว เผากระดาษ
เงินกระดาษทองหนาหลุมฝงศพ ถือเปนการแสดงการระลึกถึงและเคารพตอบรรพบุรุษ
ตระกูลผูเขียนเองก็ไดมีการไปไหวที่สุสานแปะกง (วิสุทธิมรรคคีรี) จังหวัดสระบุรี เปน
ประจําทุกปกอนเขาไปในตัวสุสาน ทางดานหนาจะมีโรงเจและวัดใหขึ้นไปไหวกอนทุกครั้งเพื่อ
เปนการขออนุญาตเจาที่เพื่อเขาไปดานในสุสาน

ภาพที่ 13 สุสานของนายฮงเมง แซปง และ นางยูซิ แซลิ้ม
(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา วันที่ 27 มีนาคม 2016)
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บทสรุ ป
งานวิ จัย ชิ้ นนี้ เป นงานศึ กษาประวัติ ศ าสตร ข องวงศ ต ระกู ล โดยการศึ กษาภู มิ ห ลั ง
พัฒนาการดานการเมือง สังคม และวัฒนธรรมในชุมชนแหลงคนจีนที่ตระกูลฝายมารดาของ
ขาพเจาเคยอาศัยอยู ตั้งแตสมัยที่มีการใชแซ คือแซปงและแซลิ้ม ซึ่งเปรียบเสมือนนามสกุลของ
คนจีน กอนจะเปลี่ยนเปนนามสกุลเชนเดียวกับคนไทย คือ เกิดไพบูลยลักษณ ตระกูลมารดาอยู
ในสั ง คมเมื องที่ มีค นจี นอาศั ย กั นอยู ห นาแน น และมี การเปลี่ ย นถิ่ นฐานบ อยครั้ ง จึง ทํ าให มี
ลั กษณะทางสั ง คมและวั ฒ นธรรมแตกต างกั น ไปตามแต ล ะชุ ม ชน การศึ กษาบริ บ ทในช ว ง
ระหวาง ค.ศ. 1918-2016 ทําใหเห็นถึงประวัติศาสตรทางดานการเมือง ชวงเวลาของสงคราม
เหตุการณที่เกิด ขึ้นจริงซึ่งไมสามารถหาขอมูล ไดจากหนังสือ รวมทั้งการเปลี่ ยนแปลงทั้งดาน
สังคมและวัฒนธรรมของคนจีนในประเทศไทย มีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามยุคสมัยแตในทางกลับกัน
การพัฒนาก็ไดสงผลกระทบยอนกลับมา ซึ่งสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานสังคมและ
วัฒนธรรมในแตละยุคที่ผานมานั้น สรุปไดวาเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายของรั ฐ บาลที่ ทั้ ง สนับ สนุ นและต อต านคนจี นโพ นทะเล และยุค ของการปฏิ วัติ
อุตสาหกรรม ที่ทําใหมีการสรางโรงงานในแหลงชุมชนคนจีน และมีการทุบบานในแหลงชุมชน
ผูคนยายออกไปหางานทําข างนอกมากขึ้ น หรือการย ายเขามาในชุมชนจีนของคนไทย ทําให
ความเปนชุมชนจีนลดนอยลง
การเปลี่ยนแปลงดานสังคม สภาพแวดลอมของชุมชนยานบุคคโล วงเวียนใหญ ทาดิน
แดง และซอยเอกชัย 27 และวัฒนธรรมของชาวจีนที่สืบทอดตอกันมาจนถึงยุคของลูกหลานใน
ปจจุ บัน ที่ เกี่ ยวของกั บตระกูล ฝายมารดา พบวาปจจัย ที่ส งผลต อการเปลี่ย นแปลงทางดาน
สังคมและวัฒนธรรมแตละยุคสมัย คือผลจากการพัฒนาการติดตอสื่อสาร การคมนาคมขนสง
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงใหเห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหวางปจเจกบุคคล ชุมชน หนวยธุรกิจ และ
รัฐบาล ทั่วทั้งโลก ที่เรียกวากระแสโลกาภิวัตน การเติบโตของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ทําใหมี
การรือ้ ถอน ทุบทิ้งชุมชนเดิมที่เคยมีอยูและสรางเปนตึกแถวขึ้นมาแทน ทั้งชุมชนในยานบุคคโล
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และยานวงเวียนใหญก็ไดมีการทุบบานไม โรงภาพยนตร ปจจุบันไดสรางเปนโรงงานผลิตสินคา
เพื่ออุตสาหกรรมเชนเดียวกัน การมีโรงงานทําใหมีพวกแรงงานที่เปนคนไทยยายเขามาอยูใน
ชุมชนชาวจีนมากยิ่งขึ้น ความมักงายและการไมรักษาความสะอาดของคนไทยชนชั้นแรงงาน
สงผลใหสภาพแวดลอมเปลี่ยนไปจากเดิม คนจีนจําเปนตองยายออกไปอาศัยอยูที่อื่นแทน
นอกจากนี้ยังมีการสอดแทรกรายละเอียดเล็กๆนอยๆ ดานสังคม วัฒนธรรมของคน
จีนในประเทศไทยแตละยุคสมัย เชนในเรื่องของการใชแซ หรือชื่อจีน ที่ภายหลังก็ถือเปนเรื่องที่
แปลกประหลาดในสังคมไทยจนตองมี การเปลี่ ยนมาใช นามสกุล การแตง กายที่เป นที่นิยมใน
สมัยอดีต แตคนไทยกลับมองวาแตกตาง รวมถึงแสดงใหเห็นความลําเอียงของคนจีนที่จะรักลูก
ชายมากกวาลูกสาว เพราะถือวาลูกชายจะเปนผูสืบทอดวงศตระกูลตอไป
การที่ วัฒนธรรมจี นยั ง คงสืบ ทอดกันมาจนถึ ง ปจจุบั นได สาเหตุห นึ่ งคงเป นเพราะ
ลู กหลานชาวจี นมี ค วามกตั ญ ู เคารพบรรพบุ รุ ษของตนแม จะล วงลั บ ไปแล ว เห็ นได จาก
เทศกาลตรุษจี น เช็งเม งของทุกป และความเชื่อในเรื่ องการนับ ถือเทพเจาตางๆที่ ถูกปลูกฝ ง
ตั้งแตเด็กจนติดเปนนิสัย จึงมีการตั้งไหวบูชา เทพเจาที่บาน อาทิ เจาแมกวนอิม พระสังกั จ
จายน เป นต น หรือเดิ นทางไปไหวสั กการบู ช าที่ วัด จี น แม จะเป นวั ฒ นธรรมกระแสรองใน
ประเทศไทยแตวัฒนธรรมจีนก็ไม ไดถูกกลื นกลายทางวัฒนธรรม แตกลับเหนียวแน นมากขึ้ น
เรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมีเทศกาลอื่นๆอีกมากมาย ที่เห็นชัดคือเทศกาลกินเจ ที่มีการขายอาหารเจ
ปกธงเหลืองกันอยางมากมาย บางแหงถึงขั้นไมมีขายอาหารที่ทําจากเนื้อสัตวเลย แสดงใหเห็น
ถึงอิทธิพลที่แพรหลายอยางกวางขวางของคนจีน อีกหนึ่งเทศกาลคือเทศกาลไหวพระจันทรโดย
รานอาหารที่ มี ชื่ อเสีย งหลายรานได มี การปรั บ รายการอาหารและขนมหวานเพื่ อให เ ข ากั บ
เทศกาลอีกด วย มี การทําไส ขนมไหว พ ระจั นทร แบบแปลกใหม ออกมาเป นจํ านวนมากและ
รูปแบบของหีบหอที่ดึงดูดความสนใจจากลูกคา ถือเปนการปรับตัวทางวัฒนธรรมเพื่อเขาหากัน
อยางกลมกลืน
และอีกหนึ่งสาเหตุ อาจเปนเพราะไทยจีนสองชนชาตินั้นมีความสัมพันธกันมาอยาง
เนิ่นนานปจจุบันเองในประเทศไทยสวนมากก็มีเชื้อสายจีนอยูเปนจํานวนมาก นับตั้งแตยุคพระ
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เจาตากสินเปนตนมา จีนไทยสองชนชาติก็ไดแตงงานระหวางกัน มีลูกหลานเปนเลือดผสมอาทิ
บิดา มารดาของขาพเจา บิดาเปนคนไทยแทแตงงานกับคุณแมที่มีเชื้อสายจีนเชนกัน
“การศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับสายตระกูลของขาพเจาเอง ทําใหขาพเจาไดรูเรื่องราว
ตางๆมากมายของตระกูล ฝ ายมารดาที่ ต างเผชิ ญกั บ ความยากจน ความยากลํ าบากในการ
ดําเนินชีวิต แตก็สามารถตอสูจนผานมาไดบรรพบุรุษของขาพเจา จากคนที่ไมเคยเรียนหนังสือ
อาศัยอยูตางบานตางเมือง แตขยันทํางานเพื่อใหลูกไดมีกินมีใช ไดเรียนหนังสือ แมจะอดมื้อกิน
มื้อ แตก็มีความสุข ความขยันและความดีของบรรพบุรุษความเหน็ดเหนื่อยของทานจึงไมสู ญ
เปลา ทานไดเลี้ยงดูบุตรทั้ง 7 คนใหโตขึ้นมาเปนคนดีเพื่อเปนผูนําครอบครัวดูแลลูกหลานและ
สืบ ทอดวงศ ต ระกู ล สื บ ต อไป มารดาของข าพเจ า จากคนที่ เ รี ย นน อย ไม จบปริ ญ ญา กลั บ
สามารถทํางาน อดออม เก็บเงิน สงเสียใหบุตรสาวไดเรียนสูงๆและใชชีวิตอยางไมเดือดรอน
หรือขัดสนอะไรซึ่งขาพเจาไมมีคําใดจะกลาวนอกจากขอบพระคุณบรรพบุรุษที่ไดใหกําเนิดและ
เลี้ยงดูลูกหลานอยางดีจนทําใหขาพเจามีทุกวันนี”้
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บทวิจารณ์วรรณกรรมเรือง The King in Exile: The Fall of
the Royal Family of Burma
(ราชันผู พ
้ ลัดแผ่นดิน เมือพม่าเสียเมือง)
อรอินทุ์ สุกใส
หากเอยถึงพมา ความรับรูของคนไทยที่มีตอพมาคงนึกถึงเพียงประเทศเพื่อนบานที่มี
ฐานะเปนศัตรูคูมากับไทยอยางยาวนานตอเนื่อง ภาพพมาในสายตาของคนไทยนั้นคือผูรายที่
เข ามาทํ าลายราชธานีอันยิ่ งใหญ ของไทยอย างกรุ งศรี อยุธยาจนย อยยั บ และเขามารุกราน
ตอเนื่องมาจนกระทั่งถึงสงครามเกาทัพ ในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร และหลังจาก
นั้นจึงไดรับรูเรื่องราวของการเสียเมืองพมาใหกับจักรวรรดิอังกฤษในชวงปลายคริสตศตวรรษที่
19 โดยเรื่องราวที่ผูคนสวนใหญรับรูในชวงการเสียเมืองของพมาใหกับอังกฤษในครั้งนี้คงหนีไม
พนเรื่ องราวในช วงการขึ้นครองราชย ของพระเจาธีบ อและราชินีศุภ ยาลั ต การกล าวถึ ง การ
สังหารหมูบ รรดาพระราชวงศ การแกงแยงชิงราชสมบัติกันเองในหมูพระราชวงศ รวมถึงภาพ
ความโหดรายของพระราชินศี ุภยาลัต จนนําพมาไปสูก ารเปนอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ
ยอนกลับไปในชวงคริสตศตวรรษที่ถือเปนชวงของการเริ่มตนของชาติตาง ๆ ในยุโรป
ไดเขามาขยายอิทธิพลและยึดครองดินแดนตางๆในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ชาติตะวันตกอยางอังกฤษเองก็มีการขยายอิทธิพลเขามาในภูมิภาคเอเชีย โดยเริ่มจากการเขา
มาค าขายและตั้ งบริ ษัทที่ รูจั กกันในนาม “East India Company” หรือ “บริษัทอินเดี ย
ตะวันออก” และตอมาเมื่อมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ชาติตะวันตกทั้งหลายจึงเปลี่ยน
จากแคคาขายกับชนพื้นเมืองเปนการเขายึดครองดินแดนเพื่อเปนแหลงแสวงหาวัตถุดิบใหกับ
ระบบอุตสาหกรรมในยุโรป และเปนตลาดระบายใหกับสินคาที่เกิดจากระบบอุตสาหกรรมอีก
ดวย ดังนั้นอังกฤษจึงทํ าการยึดอินเดียเขาเป นอาณานิคมของตนเองและพยายามที่จะขยาย
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อิทธิพลอาณานิคมของตัวเองไปเรื่อย ๆ รวมทั้งบริษัทอินเดียตะวันออกเขาไปทําการคาขายกับ
พมาพยายามที่จะขยายอํานาจเขาไปในพมาขัดแยงระหวางกษัตริยพมากับชนชาติยุโรปอยาง
อังกฤษ จนเปนสงครามระหวางอังกฤษกับพมาใน ค.ศ.1824-1826 สงครามสิ้นสุดภายใตการ
ลงนามสนธิสัญญายันดาโบ สูญเสียดินแดนบางสวนที่พมาเคยครอบครอง ไดแก รัฐอัสสัม รัฐ
มณีปูร และรัฐอาระกันใหแกอังกฤษ ตอมาพมาก็ยังมีปญหาขัดแยงกับพอคาชาวอังกฤษจนเกิด
เป นสงครามครั้ งที่ สอง ผลจบลงที่ ความพ ายแพ ของพม าอี กครั้ ง และสูญ เสี ย ดินแดนในพม า
ตอนลางแถบเมืองพะโคใหกับอังกฤษ
จากสงครามครั้งที่สองเปนตนมามีการปฏิรูปในพมา เริ่มตนดวยการเขายึดอํานาจของ
พระเจ ามินดง พระเจามินดงพยายามพัฒนาประเทศพม าเพื่อต อตานการรุกรานของอังกฤษ
พระองคไดสถาปนากรุงมัณฑะเลย ซึ่งยากตอการรุกรานจากภายนอกขึ้นเปนเมืองหลวงแหง
ใหม หากแตไมเพียงพอตอการที่จะหยุดยั้งการรุกรานจากอังกฤษได จนถึงรัชสมัยของพระเจา
ธี บ อ พระราชโอรสของพระเจ ามิ น ดง พระเจ าธี บ อทรงมี บ ารมี ไ ม เ พี ย งพอที่ จ ะควบคุ ม
ราชอาณาจักรได ประกอบกับเกิดเหตุการณสังหารหมูบรรดาเชื้อพระวงศ จึงทําใหเกิดความ
วุนวายแถบชายแดน พระองค ยังทํ าการยกเลิกสนธิสั ญญากับ อัง กฤษที่พระเจามิ นดงได ทรง
กระทําไว และเกิดกรณีพิพาทระหวางราชสํานักมัณฑะเลยกับบริษัทบอมเบย-เบอรมา การคา
รั ฐ บาลอั ง กฤษจึ ง ถื อ โอกาสเข า แทรกแซงและประกาศสงคราม ส ง กองกํ า ลั ง เข า ยึ ด
กรุ งมั ณฑะเลย ปลดพระเจาธีบ อออกจากบั ล ลัง ก และประกาศใหพ มาเป นจั งหวัด หนึ่ งของ
บริติชอินเดีย
ในชวงเวลาของการเปลี่ย นแปลงอย างรวดเร็วที่ ทําให พม าที่ ตองตกอยู ภายใตการ
ปกครองของชาติตะวันตก สงผลใหเกิดความฉงน หวาดระแวง แกประชาชนชาวพมาเปนอยาง
มาก หากแต เทีย บไมไ ดเ ลยกั บความรู สึกขององคกษัตริ ยผู ปกครองประเทศ ที่ตองสละราช
บัลลังกและจากแผนดินพมาอันเปนมาตุภูมิไปยังดินแดนที่หางไกล หนังสือเรื่อง The King in
Exile: The Fall of the Royal Family of Burma (ราชันผูพลัดแผนดิน เมื่อพมาเสีย
เมือง) ถือเปนหนังสือเลมหนึ่งที่นาสนใจในการบอกเลาเรื่องราวความรูสึกของกษัตริยธีบอและ
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ครอบครั วในยามที่ ต องเสี ย พม าให แก อัง กฤษ และเรื่ องราวการเนรเทศพระเจ าธี บ อและ
ครอบครัวไปอยูอินเดีย

หนังสือ The King in Exile: The Fall of the Royal Family of Burma
(ราชันผูพลัดแผนดิน เมื่อพมาเสียเมือง)

หนังสือเรื่อง The King in Exile: The Fall of the Royal Family of Burma
แตงโดย สุดาห ชาห (Sudha Shah) นักเขียนชาวอินเดีย แรงบันดาลใจของการเขียนหนังสือ
เลมนี้เกิดจากการที่สุดาห ชาห ไดอานนวนิยายเลมดังอยาง The Glass Palace จึงเกิดความ
สนใจจะคนหาประวัติศาสตรที่เลือนลางของราชนิกุลพมา หลังอังกฤษเขามายึดครอง โดยใช
เวลาถึง 7ป ในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด ทําใหหนังสือเลมนี้ถือเปนหนังสือสารคดีชีวิตกึ่ง
ประวัติศาสตรวาดวยพมายุคอาณานิคมที่ถือวาครบถวนสมบูรณที่สุด โดยสุภัตรา ภูมิประภาส
เปนผูแปลหนังสือเลมนี้ฉบับภาษาไทยในชื่อวา ราชันผูพลัดแผนดิน เมื่อพมาเสียเมือง1
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บทวิจารณ์วรรณกรรมเรือง The King in Exile: The Fall of the Royal Family of Burma
(ราชันผู ้พลัดแผ่นดิน เมือพม่าเสียเมือง)

Sudha Shah

เนื้อหาของหนังสือแบ งออกเปนสามสวน สวนที่หนึ่ง กลาวถึงเรื่องราวการกาวขึ้นสู
อํานาจของกษัตริยธีบอและพระราชินีศุภยาลัต เรื่องราวของการแกงแยงชิงดีกันในราชสํานัก
และปจจัยที่ทําใหพมาตองตกเปนอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ สวนที่สองบอกเลาเรื่องราว
ชีวิต ของอดี ตกษัต ริยแ หง พมาในอินเดีย ความเป นอยูและชี วิต ในแตล ะวันของพระองค และ
ครอบครัว และสวนที่สามกลาวถึงชีวิตของครอบครัวอดีตกษัตริยธีบอที่เหลืออยู และการไดรับ
อนุญาตใหกลับมาพมาของอดีตราชินีแหงพมาอยางพระนางศุภยาลัตและครอบครัว
เรื่องราวในหนัง สือมิใ ชเป นเพีย งการบอกเล าเรื่ องราวในแง กษั ตริ ยที่ ตองเสี ยเมือง
เทานั้น แตยังสอดแทรกลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ อัตลักษณและวิถี
ชีวิตของคนพมาไว อยางละเอียดและเห็นภาพชัดเจน นอกจากนั้นยังสะท อนถึงการปะทะกั น
ของวัฒนธรรมระหวางตะวันตกและตะวันออก ที่มีความแตกตางกันและอาจสงผลใหเกิดเปน
ความขัดแยง เชน เรื่องของ “การเมืองเรื่องรองเทา ” ที่มองแลวอาจจะเปนเพีย งเรื่องเล็ก ๆ
นอย โดยสําหรับชาวพมา ทุกคนที่จะเขาเฝากษัตริยนั้นตองถอดรองเทากอนเหยียบยางเขาเขต
พระราชฐาน เพราะถือวาเขตพระราชฐานถือวาเปนเสมือนเขตเขาพระสุเมรุในตํานาน เปนที่
สถิ ตของพระอินทร พระมหากษั ตริ ยแ ห งกรุง อั งวะนั้ นเป นร างอวตารของพระอินทรใ นโลก
มนุษย ชาวอังกฤษเห็นวาประเพณีการใหถอดรองเทา อันเปนเรื่องหลูเกียรติ ขาหลวงอังกฤษ
ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามจึงไมอาจเขาเฝากษัตริยได การเมืองเรื่องรองเทาจึงกลายเปนประเด็น
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พิพาทระหวางชาวพมาและอังกฤษ2 บานปลายไปเปนความขัดแยงและนําไปสูการยึดพมามา
เปนอาณานิคมในที่สุด
ความนาสนใจของหนังสือเลมนี้คือการบอกเลารายละเอียดเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในชวงของการเสียเมืองและความรูสึกของอดีตกษัตริยแหงพมาที่เคยรุงเรืองแตกลับตองละจาก
บัลลังกและแผนดินมาตุภูมิอันเปนที่รักไปอยูดิ นแดนที่หางไกลและสันโดษอย างเมืองรัตนคี รี
ประเทศอินเดีย ไวอยางละเอียด มีการใชวิธีการเขียนเลาเรื่องที่นาสนใจ นาติดตามทําใหผูอานรู
วาเหมือนกําลังอานนวนิยาย ที่ทําใหผูอานสนุกและเพลิดเพลินไปกับเนื้อหาที่เปนเรื่องจริงและ
มีขอมูลครบถวน เชน การบรรยายตอนกองทัพเรืออังกฤษเดินทางมาเทียบทาถึงกรุงมัณฑะเลย
ภาพของกองทหารอังกฤษที่เดินเรียงแถวเขาสูพระนครและโอบลอมพระนครไวดึงดูดสายตา
ประชาชนชาวพมาทีม่ องมาอยางสนใจ จนกระทั่งพันเอกสลาเดนเขามาเขาเฝาในทองพระโรง
โดยเดินเข ามาในเขตพระราชฐานโดยไม ถอดรองเทา สวนพระเจาธีบอนั้นผูเขียนไดบรรยาย
ตอนเจอกับพันเอกสลาเดนวา “...พระเจาธีบอประทับบนสีหาสนราชบัลลังกเปนครั้งสุดทาย
ทรงกระวนกระวาย พระหัตถสั่นเทาขณะพระองคพยายามจะทรงโอสถมวน3...” หรือในตอนที่
พระเจาธีบอจะตองเสด็จนิ ราศออกจากเมืองมัณฑะเลย พระองค จะตองขึ้นเรื อกลไฟที่จะนํ า
พระองคและครอบครัวลองแมน้ําอิรวดีลงไปสูเมืองรางกุง พระองคทรงลังเล และรูสึกหวาดวิตก
สะเทือนใจ ที่ตองนิราศจากเมืองมัณฑะเลยทเี่ คยครอง
“เปนเรื่องยากสําหรับพระองคที่จะยางพระบาทออกจากพระราชอาณาจักรที่เคย
ครอบครอง พระองคจึงลังเล ในเวลานั้นเจาหนาที่เริ่มหมดความอดทนและถอนใจอีกครั้ง พระ
ราชินีทรงเดินไปกุ มพระหัต ถกษัต ริยไ วและนําเสด็ จพระองคไปที่ เรือเหมื อนมารดาจูง บุตรที่
กําลังหวาดกลัว4...”
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หรือในตอนที่พระเจาธีบอและครอบครัวประทับอยูที่เมืองรัตนคีรีภายใตการดูแลของ
รัฐบาลอังกฤษ พระองคทรงไมพอพระทัยกับการที่รัฐบาลควบคุมการใชจายของพระองคและ
ครอบครัว และพระองคยังเรียกรองใหมีการเปลี่ยนคําที่ใชขานพระนามพระองคและคําเรียก
เจ าหนาที่ตํ ารวจที่กํากั บดู แลพระองค โดยทรงเขีย นบั นทึ กยื่ นต อรั ฐบาลวา “ครั้ งหนึ่ง เรามี
ฐานันดรเดียวกับกษัตริยแหงสยาม จักรพรรดิแหงแผนดินจีน จักรพรรดิแหงญี่ปุน และพระเจา
แผนดินอื่นๆ และดูเปนเรื่องที่คอนขางลักลั่นสําหรับเราที่ถูกขานพระนามของผูเปนกษัตริยวา
เจ าฟ า แมวาผู นั้นจะเปนอดีต กษั ต ริย ก็ต าม เราจะยินดียิ่ ง หากได รับ การยิ นยอมให ยัง คงคํ า
นําหนานามและยศเปนกษัตริย และเปลี่ยนชื่อตําแหนงของ ‘เจาหนาที่กํากับดูแลอดีตกษัตริย
เจาธีบอ’ มาเปน ‘เจาหนาที่ฝายการเมืองในพระองค’ เราไมพูดถึงสิ่งเหลานี้ดวยเจตนาที่จะเชิด
ชูตัวเอง เพราะเราอยู เหนือไปจากสิ่งเหลานี้ม าก โดยสวนตัวของเรานั้น เรายอมรับคําขนาน
นามใดๆก็ได เรามิไดแสวงหาสิ่งอําพรางใดเมื่อเรารูดีวาไดสูญเสียแกนแกนไปแลว แตเรารูสึก
มากเมื่อพวกเขาเรียกเราวาเจาฟา เพราะนั่นเตือนใหเราคิดถึงการลมสลายของตัวเอง...5” จาก
บันทึกนี้ทําใหผูอานไดเห็นถึงความยึดมั่นในศักดิ์ของความเปนกษัตริยแหงพมาของพระเจาธีบอ
และการพยายามที่จะรักษาความรูสึกความเปนขัตติยะนี้เอาไวแมวาพระองคจะโดนปลดออก
จากบัลลังกแลวก็ตาม
จากการการยกตัวอยางทําใหเห็นวาผูเขียนการบรรยายใหเห็น ชัดเจนและใชวิธีการ
เขียนโดยยกคําพูดหรือบันทึกที่มีหลักฐานอางอิงไดจริงมาเขียนบอกเลาในหนังสือ ทําใหผูอาน
ไดเห็นภาพของความรูสึก ของเหตุการณตางๆไดชัดเจนมากขึ้น และทําใหเนื้อเรื่องนาติดตาม
มากขึ้นอีกดวย
หนังสือ The King in Exile: The Fall of the Royal Family of Burma ถือ
เปนหนังสือที่นาสนใจในเรื่องราวชวงที่พมาตองตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ และจะไดเห็นถึง
ชีวิตของพระเจาธีบอ กษัตริยองคสุดทายแหงราชวงศคองบองของพมา ที่ตองตกเปนจําเลยทาง
ประวัติศาสตรวาเปนผูทําใหพมาตองตกเปนของอังกฤษ แตถาหากไดอานหนังสือเลมนี้แลวจะ
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ไดมุมมองใหมที่มีตอพระองคและจะไดเห็นถึงชีวิตของพระองคและครอบครัวของพระองคที่
ตองจากแผนดินมาตุภูมิไปอยูที่ตองไปอยูยังตางบานตางเมืองที่มีความแตกตางทั้งในเรื่องของ
ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม

บทวิจารณ์วรรณกรรมเรือง Thibaw’s Queen
(ราชิ นีศุภยาลัต จากนางกษั ตริย์สสู่ ามัญชน)
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บทวิจารณ์วรรณกรรมเรือง Thibaw’s Queen(ราชินศี ภุ ยาลัต
จากนางกษัตริยส์ ู่สามัญชน)
วรินทร์ทิพย์ สายมงคลเพชร
พมาและไทยมีประวั ติศาสตรรวมกันมายาวนาน หากแตคนไทยรับรูประวัติศาสตร
พม าเพี ย งแค เ รื่ องทํ าสงครามระหว างไทยกั บ พม า อย างไรก็ ดี ประวั ติ ศ าสตร พ ม ายั ง มี อี ก
มากมายที่ นาสนใจ และควรค าแก การศึ กษา โดยเฉพาะในช วงปลายราชวงศ ค องบอง ที่ มี
เรื่ องราวของราชิ นีศุภ ยาลัต ซึ่ง เป นพระมเหสีข องพระเจ าธีบ อกษัต ริ ยพ ระองค สุด ทายของ
ราชวงศในพมา ผูคนสวนใหญมักจดจําภาพพระนางมีจิตใจที่เหี้ยมโหด มีความทะเยอทะยาน
เจ าเล หกลอุ บ าย และหึ ง หวงตามที่ ห นัง สือบางเลม ได บั นทึ กไว ซึ่ ง อาจส ง ผลใหบุ คคลทั่วไป
ตัด สินวาพระนางเปนคนไมดี เพราะมองพระนางเพี ยงดานเดีย วหนั งสื อ Thibaw’s Queen
(ราชิ นีศุภ ยาลั ต จากนางกษัตริ ยสูส ามัญ ชน) จะถายทอดอีกมุ มหนึ่ งของพระนางให ผูอานได
ศึกษา
หนังสือจากนางกษัตริยสู สามัญชนเขี ยนโดยนายแฮโรลดฟล ดิ้ง(Harold FieldingHall, ค.ศ.1859-1971)นักเขียนและอดีตขาราชการอาณานิคมอังกฤษประจําอินเดียและพมา
นานกวา 25 ป1และถูกแปลโดยสุภัตรา ภูมิประภาส และสุภิดา แกวสุขสมบัติ ตลอดชีวิตของ
เขาฟลดิ้ง-ฮอลลมีผลงานเขียนออกสูพื้นบรรณอยางนอย 15 เลม ในบรรดาหนังสือและรวมบท
กวี หนังสือตีพิมพเลมแรกๆอยางที่ทั้งหมดป1898Thibaw’sQueen (1899) และ A People

1

ฟลดิ้ง-ฮอลล, แฮโรลด. ราชินีศุภยาลัต จากนางกษัตริยสูสามัญชน, แปลโดยสุภัตรา ภูมิประภาส และสุภิดา
แกวสุขสมบัติ (กรุงเทพฯ : มติชน,2558), หนา 9.

บทวิจารณ์วรรณกรรมเรือง Thibaw’s Queen
(ราชิ นีศุภยาลัต จากนางกษั ตริย์สสู่ ามัญชน)

at School (1906) นับเปนหนังสือที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด เมื่อพิจารณาจากจํานวนครั้ง
ที่พิมพและมักมีผูกลาวถึงหนังสือของฟลดิ้ง-ฮอลลในกลุมนี้อยูสม่ําเสมอ2

ภาพที่1 หนังสือราชินีศุภยาลัต จากนางกษัตริยสูสามัญชน

ความพิ เ ศษของหนั งสื อเรื่ องThibaw’s Queen นี้มี ด วยกั นสองประการ ได แ ก
ประการแรก ฟลดิ้ง-ฮอลลใชการสัมภาษณบุคคลที่อยูในเหตุการณจริง ซึ่งในอดีตเคยเปนนาง
กํานั ล ที่ ทํ างานรั บ ใชเ บื้ องพระยุ ค ลบาทในพระราชวั ง มั ณ ฑะเลย และใช การผสมผสานบท
พรรณนาเขากับบทสนทนาระหวางผูเขียนกับนางกํานัลพมาที่เขาสัมภาษณและประการที่สอง
ฟลดิ้ง-ฮอลลไมไดกลาวถึงพระเจาธีบอและพระนางศุภยาลัตในแงลบแตเขากลับแสดงภาพของ
ทั้งสองพระองควาเปนมนุษยปุถุชนธรรมดาทั่วไป
พระนางศุภยาลัตสตรีผูมีความเปนมนุษยปุถุชนธรรมดา
พระนางศุภยาลัตประสูติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ.1859 และสิ้นพระชนมเมื่อวันที่
24 พฤศจิ กายน ค.ศ.1925 เปนพระมเหสี ของพระเจ าธีบอ และเปนราชินีองคสุดท ายแห ง
ราชวงศคองบอง พระนางศุภยาลัตเปนราชบุตรีของพระเจามินดงกับมเหสีรองคือพระนางอ
เลนันดอ และมีพี่นองรวมกัน 3 คน ไดแก พระเชษฐภคินีคือพระนางศุภยาจี พระนางศุภยาลัต
และพระขนิษฐาคือพระนางศุภยากะเล3
2

ฟลดิ้ง-ฮอลล, แฮโรลด. ราชินีศุภยาลัต จากนางกษัตริยสูสามัญชน, แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส และสุภิดา
แกวสุขสมบัติ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2558), หนา 10.
3
ณัฐวรรธนจันทกาญจน,“ผูหญิงบันลือโลก นางพญาที่ทําใหพมาเสียเมือง,”เขาถึงไดจาก
http://www.acu.ac.th/html_edu/cgibin/acu/main_php/print_informed.php?id_count_inform=6304 (สืบคนเมื่อวันที่18 กันยายน 2016)
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ราชินีศุภยาลัตและพระเจาธีบอ

สิ่งที่แสดงใหเห็นวาพระนางมีความเปนมนุษยปุถุชนธรรมดา การแสดงออกถึงความ
สนุกสนาน ความรัก และความโกรธ สามลักษณะนี้จะปรากฏในบางบทของหนังสือ จากนาง
กํานัลผูท ี่เคยรับใชพระนางศุภยาลัตไดพยายามเลาเหตุการณทั้งสามลักษณะที่กลาวมาขางตน
ยกตัวอยางฉากที่แสดงออกถึงความสนุกสนานคือฉากเลนซอนหาระหวางพระนางบรรดานาง
กํานัลทั้ งหลาย และพระเจาธีบอ ฉากเลนไลจับอี กาภายในหอง และฉากปรุง อาหาร ทั้งสอง
พระองคลองปรุงอาหารและแบงใหบรรดานางกํานัลไดรับรับประทาน ทั้งสามฉากนี้สะทอนให
เห็ น ว า พระนางก็ เ ป น เด็ ก สาวคนหนึ่ ง ที่ ยั ง มี อุ ป นิ สั ย เหมื อนกั บ เด็ ก ๆสนุ ก สนานอยู ใ นรั้ ว
พระราชวังกับคนที่พระนางรักคือพระเจาธีบอ
ฉากที่แสดงถึงความโกรธคือฉากพระเจาธีบอแอบพบกับเจาหญิงเมืองฉาน เมื่อพระ
นางศุภยาลัตทราบเรื่องทรงกริ้วมาก ตอนแรกพระนางตั้งใจจะสั่งประหารชีวิตเจาหญิงพระองค
นั้น แตตอนหลังทรงเปลี่ยนพระทัย อาจเปนเพราะพระเจาธีบอคงจะพูดใหนางเปลี่ยนพระทัย
เจาหญิงเมืองฉานถูกนําตัวไปโบย และขับออกไปจากพระราชวัง และไมมีเจาหญิงจากเมืองฉาน
คนใดไดรับอนุญาตเขาพระราชวังอีกเลยนอกจากนี้ยังมีฉากที่พระเจาธีบอแอบนําสนมลับเขา
พระราชวังอีกครั้ ง เมื่อพระนางศุ ภยาลัตทราบเรื่องทรงกริ้ วมาก เพราะสนมผูนี้บังอาจขโมย
ความรักของพระเจาธีบอไปจากพระนาง ดังนั้น พระนางจึงสั่งประหารชีวิตพรอมกับญาติพี่นอง
ทั้ ง หมดของนางสนมผู นี้ ทั้ ง สองฉากนี้ ห ากอ านผิ วเผิ น แล วดู พ ระนางเป น คนใจร า ย และ
โหดเหี้ยม แตสิ่งที่พระนางตัดสินใจทําลงไปเพราะความรักที่มีตอพระเจาธีบอและเพราะเปน
สตรีที่เคารพเรื่องรักเดียวใจเดียวเปนอยางมาก และฉากที่แสดงออกถึงความรักคือฉากประทาน
ผาซิ่นไหม ประทานเงินใหซื้อเสื้อและของใชอื่นแกบรรดานางกํานัลที่รับใชพระองค รวมไปถึง
การชวยเหลือผูคนที่ตกทุกขไดยาก

บทวิจารณ์วรรณกรรมเรือง Thibaw’s Queen
(ราชิ นีศุภยาลัต จากนางกษั ตริย์สสู่ ามัญชน)

หนังสือเลมนี้จึงไดนําเสนอพระนางศุภยาลัตในมุมมองใหม ซึ่งผิดแปลกจากหนังสือ
เลมอื่นๆ ที่บรรยายพระนางวาเปนราชินีที่เหี้ยมโหด แตหากผูอานไดอานหนังสือเลมนี้แลวจะ
พบวาเรื่องราวของพระนางเต็มไปดวยความรักที่มีตอพระเจาธีบอพรอมที่จะสูเพื่อคนรัก และ
ยืนหยัดอยูในอุดมคติของตัวเองคือการรักเดียวใจเดียว ทามกลางคานิยมของคนในสมัยนั้นที่ยก
ยองผูชายสามารถมีภ รรยาได หลายคน และยั งแสดงถึ งความรั ก ความเมตตาต อบรรดานาง
กํานัลที่รับใชพระนางจึงทําใหหนังสือเลมเหมาะตอผูที่มีความสนใจและชื่นชอบประวัติศาสตร
พมาทั่วไป และผูที่ตองการไขความสงสัยวาพระนางเปนสตรีที่โหดเหี้ยมอยางหนังสือบางเลม
และคําบอกเลาของใครบางคนหรือไม
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"...ใครก็ตามทีรูจ้ ักพระนาง จะรูส้ ึกได้เพียงสองประการเท่านัน ถ้าไม่รักตราบนิรันดร์
ก็จะชิ งชังพระนางเหมือนบุ รุษทีเกลียดและกลัวความตาย"

ประมวลภาพ – ข่าวกิจกรรมในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี การศึกษา 2558
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ประมวลภาพ – ข่าวกิจกรรม
ในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีการศึ กษา 2558
โครงการย้อนรอยศาสนวัฒนธรรมอาณาจักรล้านนา ณ จังหวัดเชียงใหม่ ลําพู น
และลําปาง
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึ กษาไดจั ดโครงการ “ย อนรอยศาสนวัฒนธรรม
อาณาจักรล านนา” ณ จังหวัดเชี ยงใหม ลํ าพูน และลําปาง เมื่ อวันที่ 25-28 ตุลาคม 2558
ใหกับนิสิตหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศาสนาและความ
เชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและนิสิตชั้นปอื่นๆ ที่สนใจ เพื่อใหนิสิตไดมีความเขาใจเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรความเปนมาของอาณาจักรลานนา ทั้งทางดานศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
ความเปนอยูของชาวลานนา
โครงการประวัตศิ าสตร์ศิลปะโบราณคดีสัญจร จังหวัดลพบุ รี พิษณุโลก สุโขทัย และ
กําแพงเพชร
โครงการเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต ศึ ก ษาได จั ด โครงการ “ประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะ
โบราณคดี สั ญ จรจั ง หวั ด ลพบุ รี พิ ษณุ โ ลก สุ โ ขทั ย และกํ า แพงเพชร” เมื่ อ วั น ที่ 13-15
พฤศจิกายน 2558 ให กับนิสิตหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาชั้นป ที่ 2 ที่ลงทะเบีย น
เรีย นในรายวิ ชาศิล ปะและโบราณคดี ในเอเชีย ตะวันออกเฉี ยงใตแ ละนิสิต ชั้นปอื่นๆ ที่ส นใจ
เพื่อใหนิสิ ตมีความรู เกี่ยวกับความสําคัญ และความหมายของโบราณคดี ตลอดจนศิลปะและ
โบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งจะชวยใหนิสิตเขาใจพัฒนาการของรัฐโบราณ
ในภูมิภาคนี้ไดมากยิ่งขึ้น
โครงการเรียนรู ้ความก้าวหน้าด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาไดจัดโครงการ “เรียนรูความกาวหนาดานการ
จัดการพิพิธภัณฑ” เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558 ใหกับนิสิตหลักสูตรเอเชียตะวันออก

ประมวลภาพ – ข่าวกิจกรรมในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี การศึกษา 2558

เฉียงใตศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการดานพิพิธภัณฑ (Museum Studies) และ
นิสิตชั้นปอื่นๆ ที่สนใจ เพื่อใหนิสิตไดมีความเขาใจเกี่ยวกับความเปนมาของพิพิธภัณฑประเภท
ตางๆ และจุดมุงหมายในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ โครงสรางและการบริหารงาน ความสําคัญของ
การจัดการพิพิธภัณฑในดานตางๆ
โครงการเวลาของน้องครังที 7
นิสิตโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาไดจัดโครงการเวลาของนองครั้งที่ 7 ซึ่ง
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2559 ณ ศูนย สงเสริมการเรียนรู ทรัพยากรป าชายเลนคลอง
โคลน ตําบลคลองโคลน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม การจัดกิจกรรมนี้เปน
ผลมาจากการตระหนั กถึงความสําคัญของการแบงป นและการให จึงมีการเดินทางนําสิ่งของ
และเงินบริจาคไปมอบใหกับคนไรที่พึ่ง นอกจากนี้ยังมีการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อเปนการสราง
ความสุขและรอยยิ้มใหกับคนไรที่พึ่ง
โครงการอาณาบริเวณศึ กษาด้า นภูมิภ าคอาเซี ย นครังที 4 ประจํา ปี 2558 (The 4
ASEAN Regional Area Studies Conference 2015)
โครงการอาณาบริเวณศึ กษาดานภูมิ ภาคอาเซีย นครั้งที่ 4 ประจําป 2558(The 4
ASEAN Regional Area Studies Conference 2015) จัดขึ้นในระหวางวันที่ 1-3 เมษายน
2559 เปนโครงการ ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัย
วลั ยลั กษณ โดยนิสิ ต นักศึกษาของแต ละมหาวิท ยาลั ยจะมี การทํากิจกรรมร วมกัน ซึ่ง ในป นี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหมรับหนาที่เปนเจาภาพของกิจกรรม
โครงการศึ ก ษาเมือ งจัน ทบุ รีใ นมุ มมองทางภูมิศาสตร์ การเมือ ง และการจั ด การ
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาไดจัดโครงการ “เมืองจันทบุรีในมุมมองทาง
ภูมิศาสตร การเมือง และการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม” ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 2-3
เมษายน 2559 ใหกับนิสิตหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
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ประเด็นรวมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และนิสิตชั้นปอื่นๆ ที่สนใจ เพื่อใหนิสิตไดมีความ
เข าใจเกี่ย วกั บ ความเป นมาของเมืองจั นทบุ รีใ นมุ ม มองอื่ นๆที่ นาสนใจนอกจากมุม มองทาง
ประวัติศาสตรเพียงอยางเดียว อยางมุมมองทางภูมิศาสตร การเมือง และการจัดการทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม
โครงการการศึ กษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดา้ นการทําเหมืองแร่ทองคํา
และประมงพืนบ้าน
โครงการเอเชี ย ตะวั นออกเฉี ย งใต ศึ กษาได จั ด โครงการ “ศึ กษาดู ง านการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติดานการทําเหมืองแรทองคําและประมงพื้นบาน” ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อ
วันที่ 23-24 เมษายน 2559 ใหกับนิสิตหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และนิสิตชั้นปอื่นๆ ที่ สนใจ เพื่อให
นิสิ ตไดมี ค วามเข าใจเกี่ ยวกับ การจัด การทรั พ ยากรธรรมชาติ อยางเป นระบบ โดยการใช วิถี
ชาวบานและทําโดยชาวบานเอง ทั้งการทําเหมืองแรและการประมง
กิจกรรมแรกพบโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ปีที 9
กิ จ กรรมแรกพบโครงการเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ศึ ก ษา คณะสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 เพื่อเปนการตอนรับนิสิตใหม
และเตรียมความพรอมสูการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีความแตกตางไปจากวิถีชีวิตของนองๆ
นักเรียนแบบเดิมไมวาจะเปนการรวมกันทํากิจกรรมกับกลุมเพื่อน การเรียนรูในการปรับปรุงตัว
สูการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากนิสิตรุนพี่ การเรียนรูระบบการเรียนการสอนตลอดจนการ
เรียนรูสังคมและความเปนอยูรวมกันภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กิจกรรมค่ายรักษ์ป่าพัฒนาคนครังที 7 รุ ่นที 9
กลุมนิสิตโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาไดจัดกิจกรรมคายรักษปาพัฒนาคน
ครั้งที่ 7 รุนที่ 9 เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2559 ณ คายนวภพ ศูนยพัฒนาบุคลากรศิลา

ประมวลภาพ – ข่าวกิจกรรมในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี การศึกษา 2558

ภิ ร มย จั ง หวั ด นครราชสี ม า เพื่ อ ส ง เสริ ม ให นิสิ ต ตระหนั กและรู ถึ ง คุ ณ ค าความสํ าคั ญ ของ
สิ่งแวดลอมรูจักการอนุรักษทรัยพากรธรรมชาติ ปลูกฝงระเบียบใหแกนิสิต สงเสริมใหนิสิตมี
ระเบียบวินัยตอตนเองและวินัยทางสังคม นอกจากนี้ยังมุงหวังพัฒนานิสิตมีความเปนผูนํา กลา
แสดงออกในสิ่งที่ถูกตอง เสียสละตอสวนรวม และสงเสริมใหนิสิตมีความรูรักสามัคคี
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รวมภาพกิจกรรมในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปี การศึ กษา 2558

ยอนรอยศาสนวัฒนธรรมอาณาจักรลานนา ณ จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และลําปาง

โครงการประวัติศาสตรศิลปะโบราณคดีสัญจร จังหวัดลพบุรี พิษณุโลก สุโขทัย และ
กําแพงเพชร

ประมวลภาพ – ข่าวกิจกรรมในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี การศึกษา 2558

โครงการเรียนรูความกาวหนาดานการจัดการพิพิธภัณฑ

โครงการเวลาของนองครั้งที่ 7

โครงการอาณาบริเวณศึกษาดานภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 4 ประจําป 2558
(The 4 ASEAN Regional Area Studies Conference 2015)
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โครงการศึกษาเมืองจันทบุรีในมุมมองทางภูมิศาสตร การเมือง และการจัดการทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม

การศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดานการทําเหมืองแรทองคําและประมงพื้นบาน

ประมวลภาพ – ข่าวกิจกรรมในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปี การศึกษา 2558

กิจกรรมแรกพบโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตปที่ 9

กิจกรรมคายรักษปาพัฒนาคนครั้งที่ 7 รุนที่ 9
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มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต
วารสารโครงการศิลปศาสตรบัณทิต เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฉบับปฐมฤกษ พ.ศ. 2555
 ความเขมแข็งของขบวนการชาตินิยมในป 1942-1945
 ผลกระทบจากนโยบายการจํากัดบทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนที่สง ผลตอแรงงานไทย
 สามกกกับการศึกษาความรับผิดชอบตอการปลูกฝง “คุณธรรม” แกเยาวชนไทย
 การกําเนิดของรัฐมาเลเซีย และอินโดนีเซีย สูป ระเด็นความขัดแยงตั้งแตทศวรรษ 1950-สมัยจอมพล ป. พิบลู

สงคราม (พ.ศ.2481-2500)
 การเผยแพรวาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงผานนโยบายรัฐบาลในชวงป 2540-ปจจุบัน
 อัตลักษณของชาวจีนในประเทศไทย กรณีศึกษา: วัดบรมราชากาญจนาภิเษก อนุสรณ (เลงเนยยี่ 2)

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต
วารสารโครงการศิลปศาสตรบัณทิต เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556
 พระนิรโรคันตรายความเชื่อที่คูกบั การเมือง
 นโยบายประชากรสิงคโปรสมัยลีกวยยิว (ค.ศ.1964-1911)
 ฮิญาบกับมุสลิมมะหไทยหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมอิสลาม พ.ศ.2522
 การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามครั้งที่ 6-11
 ผลกระทบของเกษตรพันธสัญญากับธุรกิจอุตสาหกรรม
 การเมืองมลายาวาดวยการสถาปนาตําแหนงพระราชาธิบดี (ยังดี เปอรตวน อากง)
 ปจจัยที่แรงงานกัมพูชาไมใหความสําคัญกับสิทธิขั้นพื้นฐาน

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต
วารสารโครงการศิลปศาสตรบัณทิต เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557
 การตัง้ ถิ่นฐานมุสลิมมลายูในไทย กรณีศึกษา “เสนทางสูตัวตน”
 องคการ USIAD กับบทบาทสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาไทย ป 1950-2013
 พัฒนาการและรูปแบบสื่อสารมวลชนของประเทศพมาตัง้ แตป 1873-2014 กับการใชอาํ นาจของชนชั้นนําในการ

ครอบงําสังคมพมา
 สงครามลับในลาว
 การเปลี่ยนคุกS-21 เปนพิพิธภัณฑฆาลางเผาพันธุตูลสเลงกับบทบาทของตางชาติในชวงป 1980-1993
 อิทธิพลที่มีตอคานิยมและความเชื่อในการบริโภคสุนัข
 การตัง้ ถิ่นฐานของครอบครัวสุริยะไกร
 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางยั่งยืน กรณีศึกษา: โฮงมูนมงเมืองชาวผูไท
 วิจารณหนังสือ เปลื้องผาและไมไทยเลย เดินทางสูความนับถือตนเอง

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต
วารสารโครงการศิลปศาสตรบัณทิต เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา
คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ฉบับที่ 4พ.ศ. 2558

 กําเนิดคุกสมัยใหมในพมาสมัยอาณานิคมระหวางทศวรรษ 1880-1930
 คุก กับ การลงทัณฑ: ยุทธวิธีของลี กวน ยิว ตอการสรางชาติสิงคโปรภายหลังการประกาศเอกราชป 1965-ปจจุบัน
 การควบคุมระบบโรงเรียนอาณานิคมอินดีส กรณีศึกษากระบวนการผลิตนักเรียนภายใตระเบียบอาณานิคมป 1901-

1940
 การเมืองมุสลิมยุค Reformasi(1990-2004)กับผลกระทบตอการพัฒนาประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย
 การเสริมสรางเสถียรภาพทางการเมืองของสถาบันสุลตานบรูไนภายใตการประกาศใชกฎหมายชารีอะห

 Nation Trade Union Congress (NTUC) กับการพิทกั ษผลประโยชนของสมาชิกสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมใน

ประเทศสิงคโปร: กรณีศึกษาหนวยงานการคุมครองผูบริโภคโดย NTUCFairPrice
 ความเชื่อและทัศนคติในการบูชาเทพเจาของศาสนาฮินดูในกลุมชายรักชายในสังคมไทย: กรณีศึกษา กลุมชายรัก

ชาย ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม)
 อานสังคมพมาสมัยอาณานิคมผาน “พมารําลึก” ของ จอรจออรเวลล

ผิดพลาด! ไม่ มีข้อความของลักษณะทีระบุในเอกสาร
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