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บทบรรณาธกิาร 

 วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต ฉบับที่ 5 มาพรอมกับบทความวิจัยที่ยังคง

เน้ือหาสาระที่เก่ียวกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม ที่เปยมไปดวยความเขมขนและ

มุมมองใหมๆ จากการศึกษาของนิสิตโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

 วารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต ฉบับที ่5 สรางสรรคขึ้นมาภายใตกรอบความคิด 

“วิถีอุษาคเนย” เพื่อนําเสนอภาพของวิถีในความเปนอุษาคเนยในชวงเวลาตาง ๆ โดยบทความ

ที่ปรากฏในวารสารฉบับน้ี ๆ ไดผานการคัดเลือกจากกองบรรณาธิการและคณาจารยของ

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา โดยบทความที่นําเสนอเหลาน้ีมีความเขมขนในการ

นําเสนอทั้งในดานสังคมวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ หรือประเด็นรวมสมัยภายใตบริบทยุค

โลกาภิวัตน  

 ในวารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต ฉบับที่ 5 น้ีไดนําเสนอบทความจํานวน 6 

เรื่องดวยกันคือ “การเมืองเชิงวัฒนธรรมของสังคมชวาในคริสตศตวรรษที่ 19: ภาพสะทอนจาก

แนวคิดเรื่องรัฐนาฏกรรม” และ “การศึกษากระบวนการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมในสังคม

ลาวผานการใชสถาบันพระมหากษัตริย ตั้งแต ค.ศ.1947-ปจจุบัน” นําเสนอวิถีและวิธีการคิด

ของภาพความเปนอุษาคเนยในชวงรัฐจารีต สวนบทความ “สงครามโฆษณาชวนเชื่อ: 

ปฏิบัติการครอบงําทางความคิดของขบวนการเวียดกงและสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม 

ค.ศ.1960-1975” เปนบทความที่นําเสนอเรื่องราวของสังคมอุษาคเนยในชวงสงครามเย็น  

 บทความ “การควบคุมเพศที่สามในมาเลเซีย สมัยรัฐบาลมหาธีร โมฮัมหมัด                 

(ค.ศ.1981-2003)” “การสืบทอดอัตลักษณของคนมอญพลัดถิ่นผานการสงเสริมการใชภาษา: 

กรณีศึกษา หมูบานมอญ บานวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบรุี” และ “การศึกษาภูมิ

หลังวัฒนธรรมจีนโพนทะเลในไทย กรณีศึกษา ครอบครัวแสงสุวรรณเมฆา (ค.ศ. 1918-2016)” 

โดยบทความเหลาน้ีนําเสนอเรื่องราวของวิถีอุษาคเนยภายใตบริบทโลกาภิวัตน และการสะทอน

ภาพจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน 



 
ข  

และปดทายดวยบทวิจารณวรรณกรรมเรื่อง “The King in Exile: The Fall of the 

Royal Family of Burma (ราชันผูพลัดแผนดิน เม่ือพมาเสียเมือง)” และ “Thibaw’s Queen 

(ราชินีศุภยาลัต จากนางกษัตริยสูสามัญชน)” ที่นําเสนอเรื่องราวของกษัตริยและราชินีองค

สุดทายของพมา และยังสะทอนภาพแหงประวัติศาสตรในชวงที่พมาตองเสียเมืองตกเปนอาณา

นิคมของอังกฤษไดเปนอยางด ี

กองบรรณาธิการขอขอบพระคุณการดูแลของคณาจารยภาควิชาประวัติศาสตร คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และคําแนะนําในการจัดทําวารสารฉบับน้ีจาก

อาจารย ดร.ลลิตา หาญวงษ ซ่ึงเปนอาจารยที่ปรึกษาของการจัดทําวารสารเลมน้ี  

ในทายที่สุดกองบรรณาธิการหวังวาบทความตาง ๆ ในวารสารมองเอเชียตะวันออก

เฉียงใตในฉบับน้ี จะไดนําเสนอ “วิถีอุษาคเนย” ออกมาในทุก ๆ ดานทั้งในดานสังคมวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ้นในชวงเวลาตาง ๆ นําไปสูการสรางความเขาใจตอความ

แตกตางหลากหลายของผูคนในวัฒนธรรมตาง ๆ เชนกัน หวังวาวารสารฉบับน้ีจะเปนประโยชน

สําหรับผูอานทุกทานและขอขอบคุณผูอานที่ ไดใหความสนใจติดตามวารสารมองเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตมาอยางตอเน่ือง 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   



 
1 การเมืองเชิงวัฒนธรรมของสังคมชวาในคริสต์ศตวรรษที 19:  

ภาพสะท้อนจากแนวคิดเรืองรัฐนาฏกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 มองเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้

การเมอืงเชิงวฒันธรรมของสังคมชวาในคริสตศ์ตวรรษท ี19: 

ภาพสะทอ้นจากแนวคดิเรอืงรฐันาฏกรรม 

 

ชยัวัฒน์ หลานฉิม 
 

สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีแนวคิดบางประการอันเกิดจากการผสานความเชื่อ

ทางศาสนามาตั้งแตดั้งเดิม สืบเน่ืองจากความเชื่อในศาสนาปฐมบรรพ (Primitive Religion) 

ซ่ึงปรากฏออกมาในรูปแบบวิญญาณนิยม (Animism) ความเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา เจาบาน

เจาเรือน ตลอดจนการบูชาบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว เปนตน อยางไรก็ตาม การเขามาของ

ศาสนาพราหมณในยุคตอมา ไดกลายเปนตัวแปรสําคัญในการขับเคี่ยวแนวคิดดังกลาวใหมี

ความเขมขนมากขึ้นไปอีก ศาสนาพราหมณไดมีบทบาทแทรกซึมเขาสูวิถีชีวิตของผูคนในแถบ

เอเชียตะวันออกเฉียงใตผานแนวคิดที่เก่ียวของกับ "การกลับชาติมาเกิดใหม" (Reincarnation 

Theory)1 ซ่ึ งมี อิทธิพลอยางสําคัญในแงการปกครองของรัฐที่ถูกสงผานพิ ธีกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรมไปสูการวางรากฐานทางการเมือง ซ่ึงในบางพื้นที่อาจมีอิทธิพลของศาสนาอ่ืนเขา

มาภายหลัง แตการพลิกแพลงของผูนําทําใหวัฒนธรรมดั้งเดิมสามารถอยูรอดไดโดยไมถูกกลืน

กลาย อีกทั้งยังผสมผสานเขาดวยกันโดยมีวัฒนธรรมใหมเขามาหนุนเสริมอยางเชน พื้นที่เกาะ

ชวา ที่ศาสนาอิสลามเขามามีอิทธิพลภายหลังจากการติดตอทางการคา แตวัฒนธรรมชวา

ดั้งเดิมที่ผูกติดอยูกับคติพราหมณ-พุทธ ก็ไมไดสูญหายไปแตอยางใด 

จากเหตุผลดังกลาวทําใหสังคมในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตในหลายพื้นที่ มีความ

ผูกพันอยูกับพิธีกรรมทางศาสนา โดยเฉพาะสังคมที่มีสถาบันพระมหากษัตริยเปนประมุขของรัฐ 

อยางในประเทศไทยเองเรามักพบวามีพิธีกรรมที่เปนตัวผูกโยงราชสํานักกับประชาชนเขา

ดวยกันอยางแยบยล เชน พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีราชาภิเษก รวมไปถึงการนําเสนอ

พระจริยวัตรของเชื้อพระวงศผานขาวในพระราชสํานัก ซ่ึงการใชพิธีกรรมเปนตัวแทนของ   

                                                             
1 Geertz, Clifford, Religion as a cultural system, In: Interpretation of cultures: selected essays, Geertz, 

Clifford,Fontana Press, 1993, p.102 - 105. 



 
3 การเมืองเชิงวัฒนธรรมของสังคมชวาในคริสต์ศตวรรษที 19:  

ภาพสะท้อนจากแนวคิดเรืองรัฐนาฏกรรม 

ราชสํานักดังกลาว อาจเปนเหตุใหสถาบันพระมหากษัตริยในภูมิภาคแหงน้ียังคงมีบทบาทสําคัญ 

แมวาในหลายพื้นที่การเปล่ียนแปลงในระดับระบอบการปกครอง ก็ไมไดเปนปจจัยหลักที่ทําให

บทบาทของพระมหากษัตริยสูญหายไปอยางเด็ดขาด สอดคลองกับคํากลาวของศาสตราจารย

ไมเคิล ไลเฟอร ที่วา “การมองแบบดั้งเดิมที่วา สถาบันพระมหากษัตริยเปนส่ิงที่ผิดปกติใน

สังคมน้ัน ในกรณีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต การมองเชนน้ีถือวาเปนส่ิงที่ถูกตองแคบางสวน 

เพราะถึงแมวาสถาบันกษัตริยจะตองประสบกับปญหาตาง ๆ ที่มีสาเหตุอันเน่ืองมาจากการลา

อาณานิคมและการยุติของระบบอาณานิคม แตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต สถาบันกษัตริยยังคง

อยูรอดมาจนถึงทุกวันน้ี”2 

สังคมชวา เปนพื้นที่หน่ึงซ่ึงมีความเก่ียวพันกับสถาบันพระมหากษัตริยมาชานาน ใน

ที่น้ีมุงวิเคราะหการเมืองการปกครองของจังหวัดยอกยาการตา เขตการปกครองพิเศษอันเปน

พื้นที่ที่มีความเก่ียวพันกับการปกครองภายใตระบอบกษัตริย กลาวคือสุลตาน (Sultan) เปนผู

ถืออํานาจอธิปไตยบริหารการปกครองมาตั้งแตอดีต กอนที่จะไดรับการแตงตั้งเปนเขตการ

ปกครองพิเศษหลังจากอินโดนีเซียไดรับเอกราช เน่ืองจากมีสวนสําคัญในการตอตานอํานาจจาก

จักรวรรดินิยมดัตชในสมัยอาณานิคม ประกอบกับคุณูปการขององคสุลตานที่อนุญาตใหรัฐบาล

ยายศูนยกลางการปกครองมาที่ยอกยาการตาในชวงที่กรุงจาการตาถูกดัตชยึดครองในชวง     

ค.ศ.1946–1949 อีกทั้งยอกยาการตายังถือเปนเมืองศูนยกลางในการธํารงรักษาประเพณีและ

วัฒนธรรมจารีตแบบชวาเอาไวไดอยางเขมแข็งอีกดวย 

รากฐานการเมืองการปกครองของยอกยาการตามีความซับซอนและประกอบไปดวย

ลักษณะพิเศษบางประการ แมจะปรากฏหลักฐานวาสุลตานจะมีกองทัพทางทหารภายใตการ

บังคับบัญชามากกวาหน่ึงแสนนาย แตบทบาทของกองทัพในแงของการทําสงครามกลับมีนอย

มาก3 ในขณะเดียวกันศูนยกลางอํานาจที่เปนปจเจกบุคคลกลับเปนส่ิงที่สังคมยอมรับนับถือมาก

ที่สุด ซํ้ายังมีพิธีกรรมเปนสัญลักษณของการใชอํานาจ สะทอนใหเห็นโครงสรางสังคมที่มีการ

                                                             
2 ปวิน ชัชวาลพงศพันธ , “สถาบันพระมหากษัตริ ย ใน เอ เ ชียตะวันออก เ ฉียง ใต ,” เข า ถึ ง ได จ าก

http://kyotoreview.org/wp-content/uploads/Final-Article-One-Monarchies-in-Southeast-

Asia_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 และความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดใหมซ่ึงไดอธิบายไปขางตน

วาเปนธรรมชาติของสังคมในแถบเอเชียอาคเนยที่ไดรับอิทธิพลของศาสนาพราหมณมาตั้งแต

สมัยโบราณน่ันเอง 

โครงสรางสังคมของยอกยาการตา ปรากฏลักษณะการแบงชนชั้นตามคติพราหมณ 

แมจะมีความเขมขนนอยกวาการแบงวรรณะในประเทศอินเดีย แตยังชี้ใหเห็นถึงความเขาใจ

จักรวาลวิทยาของชาวพื้นเมืองชวา ไดเปนอยางดี โครงสรางสังคมรูปแบบน้ีเริ่มตนขึ้นตั้งแต

ประมาณคริสตศตวรรษที่ 16 กลาวคือ ลักษณะการแบงชนชั้นในสังคมยอกยาการตาที่มีความ

ไมเทาเทียมกัน แตทุกระดับชนชั้นตางก็มีหนาที่เฉพาะของตนเอง ถาลําดับชั้นใดทําหนาที่

ลมเหลว ลําดับชั้นที่เหลือก็จะตองไดรับผลกระทบดวยเชนกัน4 จากแนวคิดดังกลาว จึงทําให

เห็นการแบงชนชั้นในยอกยาการตาออกเปนกลุมทางวัฒนธรรมหลัก ๆ ประกอบดวยคน 3 กลุม 

คือ อะบางัน (Abangan) เปนกลุมที่เก่ียวของกับโครงสรางสังคมแบบหมูบาน อาศัยอยูในเขต

ชนบทและทํานาเปนอาชีพหลัก กลุมซานตรี (Santri) สัมพันธกับโครงสรางทางสังคมแบบ

ตลาด คนในกลุมน้ีมักประกอบอาชีพคาขายตั้งแตยุคที่ศาสนาอิสลามเริ่มเขามาสูเกาะชวากับ

พวกพอคามุสลิม นอกจากน้ีคนในกลุมซานตรียังใหความสําคัญในพิธีกรรมทางศาสนาอยาง

เครงครัด โดยเฉพาะการสวดมนตตามหลักศาสนาอิสลาม และกลุมสุดทายคือ กลุมปรีญาญี 

(Priyayi) เก่ียวของกับการปกครองของราชการเปนชนชั้นที่สืบทอดอํานาจมาตั้งแตอดีตและ

พยายามรักษาวัฒนธรรมฮินดู – ชวา เชน ศิลปะการรายรําการละคร เพลง และบทกวี5 โดยคน

ทั้งสามกลุมตางอยูภายใตการปกครองของสุลตานซ่ึงถืออํานาจอธิปไตยในการบริหารบานเมือง 

จากโครงสรางสังคมดังกลาว ทําใหเห็นแนวคิดวาดวยอํานาจตามลักษณะจารีตแบบ

ชวา ที่มีความเก่ียวพันกับมโนภาพของอธิปไตย บูรณภาพแหงดินแดน และความสัมพันธ

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 ดังน้ัน ในงานวิจัยชิ้นน้ี จึงตองการ

ชี้ใหเห็นลักษณะและการคงไวซ่ึงอํานาจของสุลตานตามจารีตแบบชวา โดยนําแนวคิด เรื่อง ‘รัฐ

นาฏกรรม’ (Theatre State) ของ คลิฟฟอรด เกียรซ (Clifford Geertz) มาเปนแมแบบในการ

อธิบาย 

วิธีการที่เกียรซเสนอน้ัน เปนหน่ึงแนวคิดที่สําคัญในการหาคําตอบเรื่องรูปแบบของรัฐ

โบราณในอุษาคเนย โดยในกรณีของยอกยาการตาซ่ึงผูกพันกับรูปแบบรัฐนาฏกรรมมาเปนเวลา

ยาวนาน พระราชพิธีที่แสดงใหเห็นลําดับชั้นทางจักรวาล เปนตัวเชื่อมโยงความสัมพันธระหวาง

ราชสํานักกับผูคน โดยมีนัยที่เก่ียวของกับความเชื่อดั้งเดิมของศาสนาและการนับถือพระเจา 

กลาวคือ ประชาชนชาวยอกยาการตาซ่ึงถือวาเปนชาวชวา มีความเชื่อวาราชาคือตัวแทนของ

พระผูเปนเจาบนโลกมนุษย ราชาจะตองอยูเคียงขางและมีหนาที่คอยรับใชประชาชนผูภักดีแก

ตน7 ประกอบกับโครงสรางสังคมพื้นฐานตามที่ไดกลาวมาแลววาคนทุกกลุมผูกพันและหมกมุน

อยูกับประเพณีดั้งเดิมและความเชื่อทางศาสนา ฉะน้ันจึงทําใหลักษณะการสําแดงพระเดช

พระคุณของสุลตานผานพิธีกรรมภายในราชสํานัก กลายเปนสัญลักษณของการสรางความนา

เกรงขามใหแผไพศาลไปสูทุกอณูแหงวิถีชีวิตของชาวพื้นเมือง 

สังคมยอกยาการตาในลักษณะดังกลาวมีความเขมขนมากที่สุดในชวงคริสตศตวรรษที่ 

19 ซ่ึงเปนขอบเขตเวลาที่งานวิจัยชิ้นน้ีไดใชศึกษาวิเคราะห เน่ืองจากเห็นวาเปนชวงเวลาที่มี

ปรากฏการณทั้งภายนอกและภายในที่เขามาเปนตัวขับเคล่ือนสังคมชวาใหเปนไปอยางมีพลวัต 

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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ถึงตอนใตและตอนกลางของเกาะสุมาตรารวมดวย ภัยคุกคามดังกลาวสงผลตอวิถีชีวิตของ

ชุมชนในดินแดนที่ตกอยูภายใตการปกครองของดัตชทั้งในแงระบบการผลิต การคา การจัดเก็บ

ภาษี รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงดานการปกครองที่กระทบตอมิติอ่ืน ๆ อยางกวางขวาง อีกทั้ง

ในยุคน้ี ปรากฏการณภายในอยางการแยงชิงราชบัลลังกก็เปนปญหาสําคัญที่สะเทือนตออํานาจ

ของสุลตานอีกทางหน่ึง 

การส่ังสมอํานาจมาพรอมกับการทําลายขั้วตรงขามเสมอ กรณีของดัตช การยึดครอง

ดินแดนในหมูเกาะอินโดนีเซียเปนการส่ังสมอํานาจในเชิงพื้นที่ ซ่ึงมีความแตกตางกับสุลตาน

แหงอาณาจักรยอกยาการตา ที่ ส่ังสมอํานาจผานพิธีกรรมเพื่อใหคนชวายอมรับนับถือ 

นอกจากน้ียังมีปญหาเรื่องสงครามชวาที่มีแรงกระตุนมาจากแนวคิดเรื่องศาสนา รวมถึงแนวคิด

เรื่องการกลับชาติมาเกิดใหมของเจาชายดีปานาการาในฐานะเทพเจาราตู อาดิล8 ซ่ึงจะกลาวใน

สวนของรายละเอียดตอไป แตอยางไรก็ตาม สงครามชวาไดสรางความเปล่ียนแปลงโลกชวาเกา

ในยุคอาณานิคมไดอยางเปนรูปธรรม เมืองตาง ๆ ทางตอนกลางของเกาะชวาไดกลายเปนรัฐ

หุนเชิดของเจาอาณานิคมดัตช ในขณะที่สุลตานยอกยาการตาไดเรงฟนฟูศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

สรางศูนยกลางอํานาจใหยั่งยืนตอไปไดยาวนานมากที่สุด และเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหยอกยา

การตาเกิดระบบการปกครองที่สอดคลองกับแนวคิดเรื่องการเมืองเชิงวัฒนธรรมอยางชัดเจน 

การเมืองเชิงวัฒนธรรม (Cultural Politics) อันเปนแนวคิดของเกลนน จอรแดน 

(Glenn Jordan) และ คริส วีดอน (Chris Weedon) ไดชี้ใหเห็นวากลุมคนที่ครอบงํากลุมคน

อ่ืนไดทําใหความไมเทาเทียมกันในสังคมเปนเรื่องที่ถูกตอผานทางวัฒนธรรม9 ในกรณีของยอก

ยาการตา พิธีกรรมที่สุลตานแสดงออกมีนัยบางประการที่แสดงถึงการแบงชนชั้นหรือการ

ควบคุมใหคนรูจักที่ต่ําที่สูง ในที่น้ีจะใชแมแบบเรื่องจารีตวายังแบบชวา (Javanese Shadow 

Plays) วิเคราะหจากตัวละครที่มาจากหลากหลายอาชีพ ทั้งพอคา นักพรต ทวยเทพ อสูร ยักษ 

และตัวตลก ซ่ึงแสดงใหเห็นบทบาทหนาที่ของแตละชนชั้นที่มีความแตกตางกัน แตตองทํา

หนาที่ของตนภายในกรอบที่ถูกกําหนด อีกทั้งยังเปนภาพสะทอนการรูจักที่ต่ําที่สูง เชน ตัว

                                                             
8 ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดนีเซีย อดีตและปจจุบัน, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), หนา 

147. 
9 งามพิศ สัตยสงวน, หลักมานุษยวิทยาวัฒนธรรม, (กรุงเทพฯ: รามาการพิมพ, 2543), หนา 66. 
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ละครเทพ หรือที่เรียกวา บะตารา กูร ู(Batara Guru) ในการแสดงเชิดหุนเงามีศักดิ์สูงสุดเทียบ

ไดกับสุลตาน ตัวละครอ่ืน ๆ จะตองใหความเคารพในฐานะที่อยูต่ํากวา10 นอกจากน้ียังนําการ

ใชภาษาที่สอดสัมพันธกับอํานาจ และคําอธิบายเก่ียวกับนัยสําคัญของพิธีกรรมราชสํานักที่มี

อิทธิพลตอสังคมชวามาอธิบายลักษณะการเมืองเชิงวัฒนธรรมที่ควบคูไปกับการสรางสังคมแบบ

รัฐนาฏกรรมซ่ึงทั้งหมดเปนเปาประสงคของงานวิจัยชิ้นน้ี ที่ตองการแสดงใหเห็นวาสุลตานมี

วิธีการอยางไรในการควบคุมสังคมโดยใชอํานาจผานพิธีกรรมและจัดวางโครงสรางสังคมจนทํา

ใหสุลตานยังคงมีบทบาทในปจจุบันน่ันเอง 

สังคมชวาในบริบททางประวัติศาสตร์: ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าอาณานิคมกับราช

สํานักและชาวพืนเมือง 

การศึกษารากฐานทางการปกครองของสังคมชวาซ่ึงมีความสลับซับซอน สืบเน่ืองจาก

บริบทและปจจัยหลากหลายแงมุมเปนตัวขับเคล่ือนและบมเพาะวัฒนธรรมทางการเมืองที่มี

ลักษณะเฉพาะ จึงจําเปนจะตองใชภูมิหลังทางประวัติศาสตรมาเปนเครื่องมือในการอธิบาย 

อาศัยเหตุการณสําคัญในอดีตเปนตัวเชื่อมโยงรูปแบบการเมืองการปกครองที่เกิดขึ้นและสืบ

ตอมาอยางยาวนาน ตามที่กลาวไปขางตนวา งานวิจัยชิ้นน้ีไดเลือกใชอาณาจักรยอกยาการตา 

(Yogyarkarta) เปนพื้นที่ตนแบบในการศึกษา ซ่ึงภูมิหลังของอาณาจักรแหงน้ีน้ัน ตามหลักฐาน

อาจสามารถยอนไปไกลถึงจุดกําเนิดของอาณาจักรมะตะรัม (Mataram) อันมีพัฒนาการที่

สําคัญบางประการที่สามารถเปล่ียนแปลงโฉมหนาประวัติศาสตรอินโดนีเซียและสงผลกระทบ

ตอชาวพื้นเมืองชวาอยางกวางขวาง มีปจจัยทั้งภายนอกและภายในที่ขับเคล่ือนเรื่อยมา

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 ซ่ึงเกิดขึ้นจากการบุกเบิกพัฒนาที่ดิน

ที่อยูทางตอนใตของอาณาจักรปาจังใน ค.ศ.1577 โดยกี อาเกิง เปอมานาฮัน (Ki Ageng 

Pemanahan)11 พื้นที่ดังกลาวมีพัฒนาการเริ่มจากชุมชนขนาดเล็กเรื่อยมาจนกลายเปน

ศูนยกลางอํานาจ ประกอบกับมีการเจริญเติบโตจากการอพยพของผูคนเขามาอยูอาศัยเพิ่มมาก

ขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งเปล่ียนชื่อเปนอาณาจักรมะตะรัมในที่สุด12 ทั้งน้ี อาณาจักรมะตะรัมไดมี

การเปล่ียนผานอํานาจไปสูเจาผูปกครองหลายตอหลายคน โดยแตละยุคสมัยมักมีเหตุการณ

สําคัญที่ผลักดันใหเกิดความสัมพันธและพัฒนาการที่สงผลตอวิถีชีวิตและความเปนอยูของชวา

เปนอยางมาก อาทิ ในยุคที่อยูภายใตการปกครองของปงแงรัน เซอโด อิง ครับยัค (Pengeran 

Sedo Ing Krabyak) ชวง ค.ศ.1601-1613 ไดมีการทําสงครามแผขยายอาณาเขตเพื่อรักษา

อํานาจในเขตชวากลางตอนใน พรอมทั้งเปนจุดเริ่มตนของการติดตอกับดัตชผานบริษัท VOC 

ภายใตเงื่อนไขการรับความชวยเหลือในการทําสงครามขยายอาณาเขต ยุคน้ีมะตะรัมสามารถ

ยึดครองเมืองทาทางตะวันออกที่สําคัญอยางเมืองสุราบายา (Surabaya) พรอมกับอนุญาตให 

VOC กอตั้งสถานีการคาขึ้นในเมืองเจอปารา (Jepara)13 ถือเปนจุดเริ่มตนการติดตอกับโลก

ตะวันตกของสังคมชวาที่สงผลกระทบตามมาอีกหลายประการ 

หลังจากน้ันมา อาณาจักรมะตะรัมไดตกอยูภายใตการปกครองของมาส รังซัง (Mas 

Rangsang) หรือที่รูจักกันเปนอยางดีในประวัติศาสตรชวาคือ สุลตานอากุง (Sultan Agung) 

ซ่ึงครองราชยระหวาง ค.ศ.1613-1645 พระองคไดรับการขนานนามวาเปนนักรบที่ยิ่งใหญแหง

ดินแดนชวา เน่ืองจากเปนผูที่สามารถทําใหอาณาจักรมะตะรัมสามารถกาวขึ้นสูจุดสูงสุดของ

ประวัติศาสตรชวาก็วาได โดยยุคน้ียังคงเนนการทําสงครามขยายอาณาเขต สามารถยึดหัวเมือง

                                                             
11 กี อาเกิง เปอมานาฮัน (Ki Ageng Pemanahan) เปนคนใกลชิดของสุลตานฮาดิวิจายา (Hadiwijaya) ซึ่งไดเขารวม

ขบวนการกําจัดอารยา เปอนังซัง (Arya Penangsang) โดยมีชนวนเหตุสําคัญคือการแยงชิงอํานาจภายในราชสํานักเดมัก 

(ซึ่งเปนเสนทางสืบทอดอํานาจของอาณาจักรชวาโบราณ เริ่มตนจากอาณาจักรมัชปาหิต สูอาณาจักรเดมัก จนมาถึงปาจงั 

และทายที่สุดคืออาณาจักรมะตะรัม) และแผนการกําจัดอารยา เปอนังซังบรรลุผลสําเร็จ สุลตานฮาดิวิจายาจึงมอบที่ดิน

ใหกับกี อาเกิง เปอมานาฮัน และทําใหพื้นที่แหงน้ีพัฒนามาเปนอาณาจักรมะตะรัมในที่สุด 
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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อยางเมืองตูบัน (Tuban) เมืองลาเซ็ม (Lasem) เมืองปาซูรวน (Pasuruan) เมืองมาดูรา 

(Madura) รวมไปถึงหัวเมืองทางชวาตะวันตกอีกหลายเมือง จนกระทัง่สามารถยึดครองดินแดน

ตาง ๆ ในเกาะชวาไดเกือบทั้งหมดในกลางคริสตศตวรรษที่ 1714 

ทั้งน้ี พัฒนาการที่สําคัญที่สุดของอาณาจักรมะตะรัมซ่ึงสงผลกระทบตอการเขียน

ประวัติศาสตรชาติของอินโดนีเซียในยุคตอมามากที่สุดคือการติดตอสัมพันธอยางจริงจังระหวาง

ราชสํานักมะตะรัมกับบริษัท VOC และความสัมพันธดังกลาวไมไดดําเนินไปในแนวทางที่ดีนัก 

เห็นไดจากนโยบายที่สะทอนถึงการพยายามควบคุมดินแดนและเก็บเก่ียวผลประโยชนจากการ

ทํานาขาว รวมถึงเหตุผลทางศาสนาดวยก็ตาม เน่ืองจากสุลตานอากุงเปนเจาผูปกครองที่นับถือ

ศาสนาอิสลาม และพยายามหลอหลอมศาสนาอิสลามใหมีความแข็งแกรงขึ้นในรัชสมัยของ

พระองค แตดัตชพยายามเผยแพรศาสนาคริสตเขามาในพื้นที่เกาะชวาโดยการสงนักการทูตมา

เจริญสัมพันธไมตรีบอยครั้ง แตในขณะเดียวกันสุลตานอากุงก็พยายามสถาปนาตัวเองใหมี

สถานะเทียบเทากับนักบวชในศาสนาอิสลามโดยการใหเรียกพระองควา “ซูซูฮูนัน เนอการากา 

มะตะรัม” (Susuhunan Negaraga Mataram) ซ่ึงแปลวานักบุญผูปกครองมะตะรัมน่ันเอง15 

ซ่ึงความขัดแยงอันสืบเน่ืองจากเหตุผลทางเศรษฐกิจและเหตุผลทางศาสนาดังกลาว สงผลให

ความสัมพันธย่ําแยลงเรื่อย ๆ และเปนสาเหตุสําคัญในการทําสงครามระหวางอาณาจักรมะ

ตะรัมกับ VOC ใน ค.ศ.1628 

แมวาในการทําสงครามดังกลาว ทางฝายสุลตานอากุงจะไมสามารถเอาชนะ VOC ได 

แตสาระสําคัญ ที่ตองการนําเสนอคือการที่อาณาจักรมะตะรัมสามารถขยายอํานาจและอาณา

เขตไปสูพื้นที่ตาง ๆ ของเกาะชวาไดเกือบทั้งหมด เปนเหตุปจจัยใหสุลตานอากุงใชแนวคิดทาง

ศาสนามาควบคุมหัวเมืองภายใตการปกครอง ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนการวางรากฐานวัฒนธรรมทาง

การเมืองอันตกทอดมาสูอาณาจักรยอกยาการตาในยุคสมัยตอมา โดยสุลตานอากุงไดให

ความสําคัญกับวัฒนธรรมชวาเปนอยางมาก มีการริเริ่มใหใชภาษาชวาแบบราชสํานัก 

(Bagongan) เพื่อสรางความเปนหน่ึงเดียวกันระหวางเจาผูปกครองกับบรรดาขาราชการในราช

                                                             
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 และนอกจากน้ี ในปลายรัชสมัยของสุลตาน

อากุง อาณาจักรมะตะรัมเริ่มเขาสูความเปน รัฐนาฏกรรมมากยิ่งขึ้น ดวยเหตุผลทางศาสนาที่

นําเอามาเปนแมแบบในการปกครองที่มีความเขมขน ประกอบกับการสรางศูนยกลางอํานาจให

อยูที่ผูนําเพียงคนเดียว จนทําใหสุลตานอากุงไดชื่อวาเปนผูมีอิทธิฤทธ์ิ จากการหันมาสนใจเรื่อง

เรนลับเหนือธรรมชาติตามวาลี17 และนอกจากน้ีสุลตานอากุงยังมีบัญชาใหสรางสุสานของ

พระองคอยูบนเนินเขาอีโมกีรี (Imogiri) ซ่ึงเปนความเชื่อที่แสดงใหเห็นวาการฝงศพบนเนินเขา

สูงเพื่อสะทอนวากษัตริยเปนตัวแทนของพระเจาที่จะตองอยูสูงกวาไพรฟาประชาชนทุกคน

น่ันเอง 

หลังจากสุลตานอากุงไดถึงแกความตาย อาณาจักรมะตะรัมไดเขาสูยุคแหงความเส่ือม

ถอย เน่ืองดวยนโยบายการปกครองของซูซูฮูนัน อมังกูรัต ที่ 1 (Susuhunan Amangkurat I) 

ที่เนนไปยังการรวบอํานาจมาไวที่ศูนยกลางและปราบปรามผูที่ตอตานอยางเอาจริงเอาจัง ทําให

เกิดความขัดแยงภายในราชสํานักบอยครั้งและ VOC ที่ยังคงมีอํานาจคอยตักตวงผลประโยชน

ทางเศรษฐกิจอยูบางสวน เน่ืองจากสุลตานอากุงไมสามารถโจมตีและเอาชนะไดสําเร็จตามที่ได

กลาวไปแลว ไดใชความระสํ่าระสายที่เกิดขึ้นเปนโอกาสแทรกแซงกิจการภายในราชสํานัก โดย

การทําสนธิสัญญาการชวยเหลือมะตะรัมในการทําสงครามกับศัตรู แลกกับผลประโยชน

ทางการคาแถบชายฝงทางเหนือเปนการตอบแทน18 และ VOC ก็ไดอาศัยจังหวะและโอกาส

ดังกลาวแทรกแซงกิจการภายในราชสํานักมะตะรัมเรื่อยมา เปนกลอุบายที่แยบยลของดัตชตาม

เจตนาความตองการครอบครองดินแดนตาง ๆ เหนือเกาะชวาที่อยูภายใตการปกครองของมะ

ตะรัมทั้งหมด 

เจาอาณานิคมดัตชไดใช VOC เปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความปนปวนให

เกิดขึ้นภายในราชสํานักมะตะรัมเปนเวลาหลายสิบป วิธีการที่ VOC ใชคือการสรางเจา

                                                             
16 Anderson, Benedict, Language and Power: exploring political cultures in Indonesia, (New York: 

Cornell Paperbacks, 1990),  p.45. 
17 วาลี (Wali) หมายความถึงผูเผยแผศาสนาอิสลาม โดยในกรณีของอาณาจักรมะตะรัม วาลีเปนผูนับถือศาสนาอิสลาม

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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ผูปกครองพื้นเมืองฝายสนับสนุนเพื่อออกนโยบายที่ เอ้ือตอผลประโยชนและการตักตวง

ทรัพยากรอยางเต็มเม็ดเต็มหนวย สงผลใหเกิดกลุมตอตานที่มีแนวทางไมสนับสนุนการกระทํา

อันสงผลให VOC ประสบความสําเร็จในการพยายามครอบครองหมูเกาะชวานํามาซ่ึงความ

ขัดแยงและสงครามภายในราชสํานักหลายตอหลายครั้ง อันสรางความเส่ือมถอยใหกับ

อาณาจักรมะตะรัมอยางรวดเร็ว 

การทําสงครามที่ยืดเยื้อหลายยุคหลายสมัยน้ันสงผลใหดินแดนภายใตการปกครอง

ของอาณาจักรมะตะรัมคอย ๆ แตกออกเปนสวน ๆ และถึงจุดลมสลายในปลายคริสตศตวรรษที่ 

18 สืบเน่ืองจากการดําเนินนโยบายที่ไรประสิทธิภาพที่สงผลให VOC ประสบปญหาทาง

การเงินและการทหาร จึงพยายามหาแนวทางยุติสงครามดังกลาวโดยการทําสนธิสัญญาเรียกวา 

“สัญญากียานตี” (Treaty of Gyanti) ถือเปนการแบงอาณาจักร มะตะรัมออกเปนสองสวน

แยกอํานาจอธิปไตยออกจากกัน ดินแดนทางฝงตะวันออกเรยีกวา มะตะรัม สุราการตา ฮาดินิง

รัต (Mataram Surakarta Hadiningrat) หรือเมืองโซโล (Solo) ในปจจุบัน โดยเริ่มตนได

แตงตั้งใหปากูบูวานาที่ 3 (Pakubuwana III, 1749-1788) เปนผูปกครอง สวนดินแดนทางทิศ

ตะวันตกเรียกวา มะตะรัม งายอกยาการตา ฮาดินิงรัต (Mataram Ngayogyakarta 

Hadiningrat) มีสุลตานฮาเม็งกูบูวานา ที่ 1 (Sultan Hamengkubuwana I) เปนผูปกครอง19 

และดินแดนดังกลาวไดมีพัฒนาการกลายมาเปนจังหวัดยอกยาการตาซ่ึงถือเปนเขตการปกครอง

พิเศษที่มีสุลตานเปนผูถืออํานาจอธิปไตยมาจนถึงปจจุบัน 

หากพิจารณาบริบททางประวัติศาสตรของอาณาจักรยอกยาการตา ซ่ึงถือเปนดินแดน

ที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะทางการเมือง สังคม รวมถึงวัฒนธรรมของสังคมชวาไดอยางชัดเจน

ที่สุด ประเด็นหลักของงานวิจัยชิ้นน้ีคือการอธิบายรากฐานการเมืองการปกครองโดยใชแนวคิด

เรื่องรัฐนาฏกรรมและการเมือง เชิงวัฒนธรรมเปนเครื่องมือในการศึกษา ดังน้ัน จากที่ไดกลาว

มาแลววาความเปนรัฐนาฏกรรมของยอกยาการตาเริ่มแสดงใหเห็นอยางเปนรูปธรรมในสมัย

สุลตานอากุง ความเชื่อทางศาสนาที่สะทอนผานพิธีกรรมไดรับการยอมรับนับถือ หรือเขาใจ

อยางงายที่สุดวาสังคมชวาเริ่มเกิดวัฒนธรรมการสราง “ศูนยกลางตัวอยาง” และถือวาเปน

                                                             
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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ธรรมชาติของสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงกลางคริสตศตวรรษที่ 17 ที่หลายพื้นที่มี

ความคิดเก่ียวกับภาพลักษณของกษัตริยเปนแบบอยางของการบริหารและปกครองบานเมือง 

และเริ่มมองเห็นวาอาณาจักรที่ปราศจากราชาเปนลักษณะเฉพาะอยางหน่ึงของชนชาติที่ต่ํา

ตอย ดังน้ัน ตั้งแตชวงเวลาดังกลาวเปนตนมา ส่ิงที่สําคัญของรัฐคืออํานาจที่เปนศูนยกลางได

ปรากฏหลักฐานออกมาใหเห็นไดอยางชัดเจน โดยมีพระประมุข หรือราชาหลายองคที่ทําการ

อางวาตนเองเปนผูที่มีเดชานุภาพสูงกวาประมุขเพื่อนบานที่อยูใกลเคียงและมีการจัดพิธีการ

สําหรับประมุขขึ้นมา โดยรูปแบบการดําเนินการน้ันมีความประณีตและซับซอนเพื่อที่จะบงบอก

วาทุกเมืองตางแขงกันใหราชาของตนเหนือกวาราชาเมืองอ่ืน ๆ น่ันเอง 

เม่ือพัฒนาการของอาณาจักรยอกยาการตายางกาวเขาสูคริสตศตวรรษที่ 19 การ

อธิบายรูปแบบการปกครองในรูปแบบรัฐนาฏกรรมยิ่งมีความทาทายมากขึ้นไปอีก เน่ืองจากใน

ยุคน้ี ลัทธิอาณานิคมมีความเขมขนถึงขีดสุด บรรยากาศของสังคมชวาเต็มไปดวยการ

เปล่ียนแปลงที่เปนผลมาจากการวางนโยบายของดัตช และดัตชก็ประสบผลสําเร็จอยางมากใน

การแสวงหาผลประโยชนจากประเทศอาณานิคมภายใตการจัดการของรัฐบาลเนเธอรแลนด

อยางเต็มตัว ประกอบกับการศึกษาประวัติศาสตรอินโดนีเซียในยุคอาณานิคมมุงเนนการอธิบาย

ผลกระทบจากนโยบายของดัตชเปนหลัก จึงมีการหยิบยกประเด็นทางวัฒนธรรมมากลาวถึง

สังคมชวามากกวาประเด็นทางการเมือง และยิ่งไปกวาน้ัน ลักษณะเฉพาะของประวัติศาสตร

ชาติอินโดนีเซียในคริสตศตวรรษที่ 19 ยังสอดคลองกับการอธิบายสภาวะการเกิดรูปแบบรัฐ

นาฏกรรมตามเปาประสงค ของงานวิจัยชิ้นน้ีอีกดวย 

มรดกที่ยอกยาการตาจะตองยอมรับและเผชิญหนาหลังจากแยกตัวเปนอิสระคือ การ

เขาสูยุคอาณานิคมอยางเขมขนในภูมิภาคเอเชียตะวันอกเฉียงใตประกอบกับปญหาภายในที่

ปรากฏใหเห็นอยูเรื่อยมาในแตละยุคสมัยคือสงครามการแยงชิงอํานาจภายในราชสํานักและ

ดัตชเองก็ยังคงหาทางแทรกแซงกิจการภายในอยูเนือง ๆ ภายใตเปาประสงคคือการสงเสริม

การเกษตรเพื่อแปรรูปเปนสินคาอุตสาหกรรมสงผลใหเกษตรกรรมแบบยังชีพของชาวพื้นเมือง

ถูกทําลายและมีระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเขามาแทนที่หวงโซแหงความสัมพันธระหวางเจา

ผูปกครองกับชาวพื้นเมืองก็ยอมเกิดชองวางเพิ่มมากขึ้น ปรากฏการณเหลาน้ีส่ังสมความคับ



 
13 การเมืองเชิงวัฒนธรรมของสังคมชวาในคริสต์ศตวรรษที 19:  

ภาพสะท้อนจากแนวคิดเรืองรัฐนาฏกรรม 

แคนใจตอชาวพื้นเมืองที่รูสึกรวมกันวากําลังถูกกดขี่ทั้งในเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางสังคม 

ทําใหคนเหลาน้ีเริ่มมีแนวคิดตอตานเจาอาณานิคมตั้งแตบัดน้ันเปนตนมา 

ลักษณะสําคัญของการทําสงครามตอตานเจาอาณานิคมในยุคน้ีเปนผลสืบเน่ืองจาก

การเคารพศรัทธาเล่ือมใสราชสํานักของชาวพื้นเมืองชวาเปนหลัก ชาวพื้นเมืองเชื่อวาการ

ปรากฏตัวขึ้นของเจาอาณานิคมดัตชคืออาวุธชิ้นสําคัญที่สามารถทําลายลางระบบจารีตแบบเกา

ที่ยึดถือกันมาชานานอยางถอนรากถอนโคน ทั้งน้ี จารีตชวาแบบเกาแกดั้งเดิมที่อยูภายใตคติ

พุทธ-พราหมณไมเคยถูกลบเลือนหายไปจากวิถีชีวิตของคนพื้นเมือง แมวาจะมีศาสนาอิสลาม

เขามาแทนที่ แตเปนเพียงการเปล่ียนแปลงภายนอกเทาน้ัน หากแตลัทธิอาณานิคมตางหาก ที่

เปนภัยคุกคามและสามารถทําใหเกาะชวาหลุดพนจากกรอบจารีตประเพณีแบบเดิมไปสู

อินโดนีเซียสมัยใหมไดอยางแทจริง 

เหตุการณสําคัญที่สามารถอธิบายคติพจนทางศาสนาและรูปแบบความเปนรัฐ

นาฏกรรมของอาณาจักรยอกยาการตาไดอยางชัดเจนคือ “สงครามดีปอเนอกอรอ” 

(Diponegoro war, 1825-1830) โดยมีจุดมุงหมายคือการปลุกระดมมวลชนเพื่อตอตานและ

ผลักดันอํานาจของเจาอาณานิคมดัตชใหออกไปจากพื้นที่เกาะชวา20 อยางที่กลาวไปขางตนแลว

วา ความคับแคนใจของชาวพื้นเมืองที่กําลังรูสึกรวมกันอันเปนผลมาจากการถูกกดขี่ไดสราง

กลไกความรวมมือระหวางชนชั้นปกครองกับชนชั้นผูถูกปกครองใหรวมกันทําสงครามในครั้งน้ี 

ยิ่งไปกวาน้ัน แนวคิดหลักของสงครามครั้งน้ีผูกติดอยูกับแนวคิดทางศาสนา กลาวคือ ชาว

พื้นเมืองตางเชื่อกันวาผูนําในการทําสงครามคือ เจาชายดีปอเนอกอรอ เปนบุตรของเทพเจาซ่ึง

จุติลงมากอบกูปญหาและขจัดภยันตรายถึงแมวาทายที่สุดเจาชายดีปอเนอกอรอจะไมสามารถ

เอาชนะดัตชได แตยังถูกจารึกใหเปนบุคคลที่มีคุณูปการที่สําคัญในหนาประวัติศาสตรของ

ประเทศอินโดนีเซีย 

ภาพรวมของการทําสงครามดีปอเนอกอรอน้ันสะทอนรากฐานทางสังคมชวาอยาง

เดนชัดกรณีแรกคือการรวมกลุมเพื่อรักษาวัฒนธรรมแบบจารีต บรรดาชนชั้นผูนําที่หวาดระแวง

ภัยคุกคามจากเจาอาณานิคมหันมารวมมือกับชาวพื้นเมืองเพื่อรักษาอํานาจที่เคยมีอยูใหดําเนิน

                                                             
20 นพปฎล กิจไพบูลทวี, การเขียนประวัติศาสตรแหงชาติอินโดนีเซีย ฉบับพิมพ ค.ศ. 1975, วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2553, หนา 130. 
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ตอไป เหตุผลสําคัญที่วาดวยความเส่ือมโทรมของระบบจารีตถูกนํามาใชเพื่อขับเคล่ือนยุทธวิธี

ในการทําสงคราม การตอสูทั้งทางปญญาและอาวุธขับเคี่ยววัฒนธรรมการเมืองแบบรัฐ

นาฏกรรมใหมีความเขมขนมากขึ้นไปอีกเปนเทาทวีคูณภายในอาณาจักรยอกยาการตา           

ดูเหมือนวาศูนยกลางอํานาจที่เปนปจเจกบุคคลคือชนชั้นกษัตริยน้ันจะเริ่มมีความม่ันคงจนยาก

ที่จะมีอํานาจอ่ืนใดมาส่ันคลอนได ผลลัพธที่สําคัญคือสังคมชวาคอย ๆ เกิดชนชั้นซ่ึงตางมีหนาที่

เปนของตน แตตองขับเคล่ือนสังคมชวาใหมีพลวัตตอไปรวมกัน เปรียบไดกับทุกชนชั้นเปน

ฟนเฟองที่ไมสามารถแยกออกจากกันได เรียกวาเปนการบมเพาะลักษณะการเมืองเชิง

วัฒนธรรมใหกลายเปนอัตลักษณทางสังคมของอาณาจักรยอกยาการตา ซ่ึงประเด็นเหลาน้ีจะ

ปรากฏเปนการอภิปรายภายในงานวิจัยชิ้นน้ีตอไปอีกดวย 

การพิจารณาบริบททางประวัติศาสตรของอาณาจักรยอกยาการตาไมเพียงแตชวยทํา

ความเขาใจความสัมพันธระหวางเจาอาณานิคมกับเจาผูปกครองและชาวพื้นเมืองเพียงเทาน้ัน 

แตยังบงชี้ใหเห็นจุดกําเนิดของการสรางศูนยกลางอํานาจตามแบบฉบับรัฐนาฏกรรมเพื่อเปน

แนวทางในการรักษาอํานาจของสุลตานหรือชนชั้นผูปกครองอ่ืน ๆ รวมดวย นอกจากน้ียังเห็น

วาการเคล่ือนไหวของชาวพื้นเมืองเปนรากฐานของขบวนการชาตินิยมที่จะเกิดขึ้นในสังคม

อินโดนีเซียในยุคตอมาจนถึงปจจุบัน ในสวนของยอกยาการตาเองมีการเคล่ือนไหวหลายตอ

หลายครั้ง และที่สําคัญคือมักเปนการเคล่ือนไหวที่ใชวัฒนธรรมและจารีตประเพณีชวาดั้งเดิม

เปนเครื่องมือสําคัญ กรณน้ีีอาจเห็นไดจากการเคล่ือนไหวของขบวนการวัฒนธรรมเพื่อเรียกรอง

สถานะพิเศษจังหวัดยอกยาการตาและบทบาทของสุลตาน ซ่ึงเกิดขึ้นใน ค.ศ.2010 อันเปนผล

จากการเปล่ียนแปลงระบบการขึ้นสูอํานาจของสุลตานจากการแตงตั้งมาเปนการเลือกตั้ง ตาม

วิถีในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในสมัยอํานาจของประธานาธิบดีสุสิโล บัมบัง ยุธ

โดโยโน (Susilo Bambang Yuthdhoyono)21 ซ่ึงการเคล่ือนไหวดังกลาวไดหยิบยกเอา

พิธีกรรมราชสํานักมาเปนส่ือเรียกรองการคงไวซ่ึงจารีตชวาแบบดั้งเดิม ไมวาจะเปนการแสดง

หุนเงาชวา (Wayang) การแสดงพิธีกรรมตามแบบชวา เชน พิธีกรรมลางพระราชรถชําระ

เสนียดกอนออกศึก ซ่ึงชี้ใหเห็นวาคนชวามีความผูกพันกับพิธีกรรมเกาแกเหลาน้ีเปนอยางดี 

                                                             
21 ทรรศนะ นวลสมศร,ี “Yogya Tetap Istimewa”ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อคงสถานะพิเศษเมืองยอกยาการตาและ

สุลตาน ในประเทศอินโดนีเซีย, วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556, หนา 53. 
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และไมตองการใหมีส่ิงอ่ืนใดเขามาแทนที่เน่ืองจากเชื่อวาเปนการทาทายอํานาจของสุลตาน ซ่ึง

ถือวาเปนตัวแทนของพระเจาที่ลงมาปกปองเขตขัณฑสีมาของชาวชวาน่ันเอง 

ส่ิงที่ไดกลาวมาทั้งหมดจะสอดคลองกับประเด็นตอไปที่จะกลาวถึง เปนการอธิบาย

ลักษณะรูปแบบการปกครองของยอกยาการตา ที่เห็นวาสอดคลองกับแนวคิดเรื่องรัฐนาฏกรรม

ของคลิฟฟอรด เกียรซ โดยในที่น้ีจะใชตัวแบบสามอยางมาเปนเครื่องมือในการอธิบาย คือการ

แสดงหุนเงาตามจารีตแบบชวา วิเคราะหตามบทบาทของตัวหนังและเน้ือเรื่องที่ใชในการแสดง 

และวิเคราะหประเพณีและพระราชพิธีภายในราชสํานักที่สงผลกระทบตอชาวชวาในทุกมิติ รวม

ไปถึงการพิจารณาประเด็นที่เก่ียวของกับการใชภาษาที่สัมพันธกับการสรางอํานาจรวมดวย 

แนวคิดเกียวกับอํานาจในสังคมชวาตามรูปแบบ ‘รัฐนาฏกรรม’ 

การศึกษาแนวคิดวาดวยการส่ังสมอํานาจเพื่อวางรากฐานการปกครองของสุลตาน

แหงยอกยาการตา จําเปนตองทําความเขาใจรูปแบบการปกครองที่เรียกวา ‘รัฐนาฏกรรม’ อัน

เปนแนวคิดของ คลิฟฟอรด เกียรซ (Clifford Geertz) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกันผูบุกเบิก

และใหนิยามจากการไปลงพื้นที่เพื่อวิเคราะหศึกษาสังคมบาหลีและไดนํามาใชเปนตนแบบ

การศึกษาสังคมชวาในงานวิจัยชิ้นน้ี 

คําวา ‘รัฐนาฏกรรม’ สามารถเขาใจไดอยางงายที่สุดคือการเปรียบรัฐเปนโรงละคร 

ซ่ึงมีหนาที่ทําการแสดงความยิ่งใหญ ความรุงเรือง บารมีอันเปยมลนของพระราชา ความมีพลัง

อํานาจในการอุปถัมภค้ําจุน รวมทั้งการจําลองอํานาจในจักรวาลออกมาเปนรูปธรรมบนพื้นโลก

ในขนาดที่ยอสวนลงมา22 ซ่ึงทําใหพระราชาเปนผูที่ถือเกียรติยศสูงสุด สามารถสรางพลังบารมี

ใหไพรฟาประชาชนภายใตการปกครองรู สึกปลอดภัยและมีเสถียรภาพในการดํารงชีวิต 

ทามกลางภัยอันตรายที่แวดลอมเขามาในแตละยุคแตละสมัย ในกรณีของยอกยาการตา ภัย

อันตรายที่ไดกลาวไปขางตนหมายถึงภัยคุกคามจากลัทธิการลาอาณานิคม 

เกียรซชี้ใหเห็นลักษณะของสังคมบาหลีซ่ึงมีความสอดคลองกันเปนอยางมากกับสังคม

ชวา น่ันคือการเกิดขึ้นของชนชั้นในสังคม อันเปนผลผลิตที่สําคัญของการปกครองรูปแบบ     

                                                             
22 นิธิ เอียวศรีวงศ, “รัฐนาฏกรรม,” มติชนสุดสัปดาห, (ฉบับวันที่ 1 – 7 มิถุนายน 2555). 
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รัฐนาฏกรรม พิธีกรรมเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการขับเคี่ยวระบบชนชั้นใหมีความเขมขนใน

สังคมที่มีการปกครองรูปแบบดังกลาว กรณีของยอกยาการตาในคริสตศตวรรษที่ 19 อาจกลาว

ไดวา สถาบันทางสังคมที่สงเสริมพระเดชพระคุณของสุลตานน้ันแทบจะไมปรากฏอยางเปน

รูปธรรม กลาวคือ สุลตานขาดระบบโทรคมนาคมที่ทันสมัยหรือกองทัพทางการทหารและอาวุธ

ยุทโธปกรณที่แข็งแกรง ไมมีระบบมาเร็วหรือการสงสาสนเพื่อเตือนภัยอยางที่จีนหรือเปอรเซียมี 

แมกระทั่งสถาบันการศึกษาของมวลชนเพื่อสรางกองทัพสนับสนุนองคสุลตานโดยตรงก็ยังไม

เกิดขึ้นในสมัยน้ัน อาจกลาวอยางงายที่สุดคือสุลตานไมมีเครื่องมือของรัฐที่สามารถส่ังสม

อํานาจและบารมีไดอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากไปกวาพิธีกรรม23 และอยางที่ไดกลาว

ไปแลววาธรรมชาติของสังคมชวาน้ัน ชาวพื้นเมืองมีรากเหงาผูกพันกับความเชื่อที่เกิดจาก

ศาสนาปฐมบรรพมากอน ยิ่งเปนชองทางใหการใชอํานาจผานพิธีกรรมของสุลตานมีความงาย

และปราศจากขอกังขาใด ๆ น่ันเอง 

ขอบงชี้ สําคัญอยางหน่ึงของความเปนรัฐนาฏกรรม น่ันคือการสรางพื้นที่ เชิ ง

สัญลักษณเพื่อแสดงอํานาจ ตามแนวคิดของเกียรซ พระราชวัง (The Palace) เปนสถานที่อัน

เต็มไปดวยความหมายที่มากกวาการเปนที่พักอาศัยของพระราชา แตพระราชวังยังอาจ

หมายความถึงโรงละครซ่ึงใชเปนที่พรรณนาถึงรูปแบบของอํานาจการจัดการพื้นที่อยางเปน

ระบบภายในพระราชวังใหมีมากกวาทองพระโรงคือการสรางรูปแบบจําลองของจักรวาล และ

หากพิจารณาอยางลึกซ่ึงจะพบวา ภายในเขตรั้วพระราชวัง ดานหนาสุดมักเปนพื้นที่ของตลาด

ซ่ึงแนนอนวาเปนพื้นที่ของชนชั้นพอคาและชาวนาหรืออะบางัน (Abangan) สวนกลางของ

พระราชวังเปนทองพระโรงและสถานที่ประทับของพระราชา และสวนในสุดมักเปนสถานที่

ประกอบพิธีกรรมหรือศาสนสถานอันเปนที่พํานักปฏิบัติกิจทางศาสนาของพวกซานตรีน่ันเอง 

ส่ิงหน่ึงที่สะทอนโครงสรางจักรวาลที่ถูกตองเสมอน่ันคือ ตําแหนงของพระราชาหรือสุลตานมัก

ตั้งอยู ณ ศูนยกลางซ่ึงถูกลอมรอบไปดวยชนชั้นอ่ืน ๆ เปนการตอกย้ําวา ศูนยกลางอํานาจที่อยู

ตรงกลางมักจะกระจายพระเดชพระคุณไปทั่วทุกบริเวณอยางเทาเทียมกัน รัศมีของอํานาจมี

ความเขมขนมากที่สุดจะเกิดขึ้น ตั้งอยู และสูญส้ินไปที่จุดศูนยกลางน้ีเสมอ24 ซ่ึงในกรณีของ

                                                             
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 น่ันหมายถึงอํานาจสูงสุดอยูที่สุลตาน ไมมีชนชั้นอ่ืนใดที่สามารถครอบครองอํานาจน้ี

ไดอยางชอบธรรม นอกเหนือจากแนวคิดเก่ียวกับความเปนรัฐนาฏกรรมที่เกียรซไดเสนอตามที่

กลาวไปขางตนผลพวงจากรูปแบบการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะดังกลาว ไดสงผลใหอํานาจ

ภายในสังคมชวาแตกตางจากพื้นที่ อ่ืนดวยเชนกัน งานเขียนของ เบเนดิคต แอนเดอรสัน 

(Benedict Anderson) ซ่ึงไดกล่ันกรองจากการศึกษาวรรณกรรมคลาสสิกและพฤติกรรม

ทางการเมืองของสังคมชวา เปนงานชิ้นสําคัญที่ชี้ชวนใหเห็นกุญแจสําคัญอยางหน่ึงตามการ

ตีความแบบดั้งเดิมของแนวทางสังคมศาสตร วาดวยแนวคิดความเปนชวาซ่ึงมีความแตกตางกัน

อยางส้ินเชิงกับแนวความคิดของอํานาจซ่ึงวิวัฒนขึ้นในโลกตะวันตกตั้งแตยุคกลาง หรืออาจ

กลาววาเปนความแตกตางระหวางแนวคิดเก่ียวกับอํานาจแบบโลกตะวันออก (Eastern Power 

Concept) กับอํานาจแบบโลกตะวันตก (Western Power Concept)  ซ่ึงสามารถสรุปได

ดังตอไปน้ี25 

ก. อํานาจมีลักษณะเปนรูปธรรมสูง (Power is Concrete) โดยเชื่อวาดํารงอยูจริง 

เปนพลังลึกลับที่ขับเคล่ือนจักรวาล ปรากฏอยูในทุกที่ทุกทิศทาง และมีจุดสูงสุดในการกําหนด

ชีวิต โดยในที่น้ีหมายถึงอํานาจที่สถิตอยูภายในตัวขององคสุลตาน ไมวาพระองคจะไปอยูใน

พื้นที่ใด ประชาชนก็จะสามารถรับรูถึงพลังงานของอํานาจที่ยิ่งใหญไดโดยไมมีขอโตแยง 

ข. อํานาจมีลักษณะหน่ึงเดียว (Power is Homogenous) คือ เชื่อวาพลังอํานาจทุก

อยางมีรูปแบบเหมือนกันและมีแหลงกําเนิดจากที่เดียวกัน แหลงกําเนิดของอํานาจแบบชวามา

จากเทพเจาเทาน้ัน และอํานาจดังกลาว ถูกสงผานมายังองคสุลตานใหเปนผูเลือกใชเพียงหน่ึง

เดียว 

ค. ปริมาตรของอํานาจในจักรวาลจะคงที่เสมอ (The quantum of power in the 

universe is constant) สังคมชวาเชื่อวาปริมาตรของอํานาจในจักรวาลจะมีอยูคงที่ไม

เปล่ียนแปลง แตอาจจะกระจายออกไปไมเทากัน หมายถึงอํานาจของสุลตานจะคงอยูสูงสุด

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. อํานาจไมเก่ียวกับปญหาเรื่องความชอบธรรม (Power does not raise the 

question of legitimacy) สังคมชวาเชื่อวาอํานาจกฎเกณฑแหงความชอบธรรม แตอํานาจ

สามารถเปนและอยูไดดวยตัวของมันเอง โดยไมตองอางอิงส่ิงอ่ืน กลาวคือ ไมวาสุลตานจะใช

อํานาจอยางเหมาะสมหรือไมก็ตาม ในสังคมชวาจะไมนําเรื่องถูกผิดมาใชตัดสินการใชอํานาจ 

แมผลที่ตามมาจากการใชอํานาจะเปนไปในดานลบก็ตาม 

แนวทางการระบุความคิดเก่ียวกับอํานาจของเกียรซและแอนเดอรสันมีความเชื่อมโยง

ซ่ึงกันและกัน น่ันคือการอธิบายรูปแบบรัฐโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตวามีการ

บริหารจัดการจากเบื้องบนที่มีลักษณะเปนปจเจกบุคคล โดยการใชวัฒนธรรมและศาสนาเปน

วัตถุเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางราชสํานักกับราษฎรใหมีความเหนียวแนนกลมกลืน ซ่ึงอาจ

เรียกไดวาเปนการครอบงําที่แยบยล การใชพิธีกรรมเลนกับความเชื่อดั้งเดิมของบุคคลหรือ

สังคมจําเปนตองสรางแนวคิดหรือวาทกรรมบางประการขึ้นมารองรับเพื่อลบลางทําลายขอ

กังขาจากการใชอํานาจที่บอยครั้งมักสงผลใหเกิดความไมชอบธรรมขึ้นในสังคม ตามที่ไดกลาว

ไปแลววา สังคมชวากลายเปนระบบชนชั้นลวนแลวแตเกิดขึ้นจากการวางรากฐานทางการเมือง

ของพวกเจาผูปกครองทั้ง ส้ิน แต ส่ิงเหลาน้ันถูกรับรูจากบุคคลอ่ืนวาเปนความชอบธรรม

เน่ืองจากมีการนําเอาวาทกรรมเรื่องการกลับชาติมาเกิดใหมขึ้นมาหักลบกลบหน้ีผลลัพธจาก

การใชอํานาจของสุลตานน่ันเอง 

การนํารูปแบบอํานาจจากงานเขียนของแอนเดอรสันมาเปนตนแบบในการศึกษาทํา

ใหสามารถทําความเขาใจลักษณะรัฐนาฏกรรมในยอกยาการตาไดเปนอยางดี ซ่ึงในงานวิจัยชิ้น

น้ี ไดหยิบยกวัฒนธรรมสําคัญสามประการมาเปนตัวชวยในการวิเคราะหรูปแบบการเมืองการ

ปกครองดังกลาว ประกอบดวย การแสดงเชิดหุนเงา (Wayang) และพิธีกรรมราชสํานัก 

(Rituals Court) โดยการอธิบายพรอมยกตัวอยางประกอบอยางชัดเจนดังตอไปน้ี 

การแสดงเชิดหุ่นเงา (Javanese Shadow Plays) 

การแสดงเชิดหุนเงา (Javanese Shadow Plays) หรือภาษาอินโดนีเซียเรียกวา    

วายัง (Wayang)  เปนศิลปะการแสดงของทองถิ่นชวามาแตโบราณ มีถิ่นกําเนิดบนเกาะชวา

เน่ืองมาจากประเพณีของคนทองถิ่นซ่ึงนับถือส่ิงศักดิ์สิทธ์ิและบูชาบรรพบุรุษน่ันเอง หลักฐาน
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บงชี้ขอเท็จจริงตนกําเนิดของการแสดงเชิดหุนเงาน้ี คือ ภาษาและคําศัพทเฉพาะทางเทคนิค

การแสดงเปนภาษาชวาโบราณ และลักษณะประเพณีการชมละครวายังที่เกาแกยังคงเห็น

ปฏิบัติกันอยูทั่วไป กลาวคือ บริเวณที่น่ังของผูชมฝายชายอยูคนละดานของฝายหญิง ผูชมฝาย

ชายนิยมน่ังดานเดียวกับผูเชิดหนังเพราะเปนดานที่สามารถชมการแสดงไดสนุกกวาดานที่เห็น

เงา26 ซ่ึงลักษณะดังกลาวยังคงปรากฏใหเห็นมาจนถึงปจจุบัน โดยเฉพาะภายในพระราชวัง 

ยอกยาการตาตามเทศกาลประจําป  

ลักษณะและวิถีชีวิตของตัวละครในการแสดงเชิดหุนเงามีความเปนเอกลักษณอยางยิ่ง 

กลาวคือ ตัวละครแตละตัวในแตละกลุมลวนประกอบดวยลักษณะบุคลิกที่ มีอยูอยาง

หลากหลายในแตละประเภทซ่ึงถูกวิเคราะหในฐานะที่เปนมนุษยรูปแบบตาง ๆ ที่ยึดถือคานิยม

ที่ขัดแยงกัน เชน ยุทธิษระหรือยูดิสติรอ (Judistiru) เปนพี่ชายคนโตของพี่นองตระกูลปาณฑพ

ทั้งหา เปนกษัตริยผูทรงคุณธรรมโดยแทจริง โลหิตในเสนเลือดของเขาเปนสีขาว และไมเคยขึ้น

เสียงดวยความโกรธ ไมเคยตอสูขัดขืนหรือไมเคยปฏิเสธคํารองขอจากผูใดก็ตาม ปกครอง

อาณาจักรดวยความยุติธรรม ลักษณะของศีรษะที่ไมมีเครื่องประดับงดงามสูงศักดิ์ใด ๆ เลย 

รวมทั้งรูปลักษณที่งดงามอยางขุนนางชนชั้นสูงที่เปนส่ิงที่คนทัว่ไปจะจดจําถึงรูปรางอันเปนอุดม

คติของ “ราชาปราชญ” หรือ “ราชานักพรต” (Pandita Ratu) ผูไรซ่ึงกิเลสตัณหา27 

พระกฤษณะ หรือกฤษณอ (Kresna) ซ่ึงเปนภาคหน่ึงของเทพเจา คือรางอวตารของ

พระวิษณุ ผูทรงพลานุภาพ แตพระกฤษณะก็เปนทั้งนักการเมือง นักการทูตและเสนาธิการ

ทางการรบที่สมบูรณรอบดาน แตในทางตรงกันขาม พระกฤษณะก็เปนนักโกหกหลอกลวงที่ไร

ความสํานึกเปนจอมวางแผนที่มีเลหเหล่ียมกลโกงซ่ึงไมรีรอที่จะฝาฝนกฎเม่ือรูสึกวาจําเปนและ

พรอมจะเพิกเฉยตอคานิยมที่ไมคอยสําคัญอะไรนักของชนชั้นตาง ๆ อีกทั้งยังเปนคนที่ชอบเยย

หยันในคุณธรรมความดี แตเน่ืองจากจุดหมายสูงสุดของพระกฤษณะน้ันเปนไปตามเจตนารมณ

ของเทพเจาที่ตองการทําลายพวกเการพ และเน่ืองจากพระกฤษณะเองมีจุดกําเนิดของเทพเจา 

                                                             
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 เอกสารโครงการภูมิภาคศึกษา (เอเชีย

ตะวันออกเฉียง-ใตศึกษา) ชุดที่ 1, แปลและเรียบเรียงโดย ชนิดา พรหมพยัคฆ เผือกสม, สํานักวิชาศิลปะศาสตร 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ, 2548, หนา 4. 
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ปจจัยเหลาน้ีคือเหตุผลทําใหการกระทําของพระกฤษณะกลายเปนความถูกตองเหมาะสมขึ้นมา

ได28 

เทวี สุมพอดรอ (Dewi Sumbadra) หรือเทวี สุภัทรา มีคุณสมบัติความเปนทาน

ผูหญิงมากกวาตัวละครอ่ืน ๆ เพราะมีบุคลิกสงางาม นุมนวล รักนวลสงวนตัว ซ่ือสัตยและเชื่อ

ฟงสามีเปนที่สุด นางจึงเปนภาพตัวแทนของแบบอยางในอุดมคติของสตรีชั้นสูงชวา หรือ

แมกระทั่ง เทวี ศรีกานดี (Dewi Srikandi) หรือ เทวีศิขันทิน ซ่ึงเปนคนชางพูด มีเจตนาที่ม่ันคง 

มีจิตใจที่อบอุน ชอบการลา เปนนักธนูมือฉมังที่ตรงขามกับเทวี สุภัทราอยางส้ินเชิง เธอชื่นชอบ

ที่จะเดินทางไปทั่วชวาไมวาจะเพราะตองการคนหาสามีที่หายตัวไปในบางชั่วขณะหรือเพื่อ

แสวงหาการผจญภัยของตัวนางเอง เทวีศรีกานดีเปนแบบอยางที่นายกยองของผูหญิงที่

กระฉับกระเฉง กระตือรือรน กลาโตแยง และมีความโอบออมอารี29 

ตัวละครหุนเงาทุกตัวที่ถูกสรางดวยหนังสัตวถูกกําหนดบทบาทใหมีลักษณะที่

แตกตางกันโดยส้ินเชิง โดยตัวละครทั้งหมดสามารถสะทอนภาพสังคมยอกยาการตาไดอยาง

ชัดเจน วามีระบบชนชั้น มีที่ต่ําที่สูงในการดําเนินความสัมพันธ มีตัวอยางของคุณงามความดี 

ความถูกตองเหมาะสมในการประพฤตตินของคนในสังคมชวา อยางไรก็ตามตัวแทนของสุลตาน

มักหมายถึงตัวละครที่มีศักดิ์สูงสุดในการแสดงแตละครั้ง ไมวาจะเปนองคเทพหรือที่เรียกกันวา 

บะตารา กูรู (Batara Guru) และถูกกําหนดบทบาทใหอยูฝายธรรมะเสมอ นอกจากน้ีอาจ

พิจารณาไดจากเน้ือเรื่องประกอบการแสดง ไมเพียงแตการแสดงเชิดหุนเงาแตยังหมายรวมถึง

การแสดงรูปแบบอ่ืน ๆ เชน การเลนละครหนากากเรื่อง ดารมาวูหลัน (Damarwulan) กับ   

เมนัค จิงโก แหงบลัมบางัน (Menak Jinggo of Blambangan) ที่จะเลาถึงเรื่องราวที่ทรงพลัง

ของกษัตริย โดยผูแสดงที่สวมหนากากดารมาวูหลันมีลักษณะสวยงามและมีเกียรติ สวน

หนากาก เมนัค จิงโก แสดงใหเห็นถึงบทบาทและใบหนาของอสูรกายหรือปศาจน่ันเอง30 

เรื่องราวเหลาน้ีตอกย้ําถึงความยิ่งใหญและความดีงามของกษัตริยมากขึ้นไปอีก ซ่ึงลักษณะ

สําคัญของเน้ือหาในการแสดงละครที่ประกอบขึ้นภายในสังคมชวามักมีเน้ือหาที่เลาไปในทิศทาง

                                                             
28 Keeler, Ward, Javanese Shadow Plays, Javanese Selves,  (Princeton, 1987), p. 268. 
29 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. 
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เดียวกันคือมุงเนนใหตัวละครที่มีบทบาทแทนกษัตริยเปนผูถืออํานาจสูงสุด ทําหนาที่ปกครอง

หมูบานและปราบปรามอสูรหรือศัตรูและสามารถเอาชนะหมูมารไดในที่สุด เปนการชี้ใหเห็น

ระเบียบของจักรวาล ขนาดยอในสังคมชวาอยางชัดเจน สะทอนถึงแนวคิดเรื่องอํานาจที่มี

ลักษณะเฉพาะไดอยางชัดเจนมากที่สุด 

ตัวชี้วัดความสําเร็จในการใชวายังสะทอนอํานาจของสุลตานนอกจากจะสามารถสราง

ความเชื่อตอราษฎรใหศรัทธาตอตัวพระองคเพียงผูเดียวไดแลวน้ัน ยังสามารถรักษาบานเมือง

ใหมีเสถียรภาพปราศจากการคุกคามจากเจาอาณานิคมดัตชไดอีกดวย การแสดงวายังมักถูกใช

เปนเครื่องมือแสดงความยิ่งใหญของสุลตานในขณะที่มีการติดตอเจรจากับขาหลวงชาวดัตช ไม

วาจะเปนการแสดงวายังเรื่อง เปอรัง เกอมบัง (Perang Kembang) ซ่ึงแปลวา สงคราม

ทามกลางมวลไมดอก (Flower Battle Scene) มีเน้ือหาเสียดสีการเขามาปกครองบานเมือง

ของกษัตริยเมืองอ่ืนโดยใชความราวฉานของชาวพื้นเมืองเปนบันไดขึ้นสูอํานาจ แตทายที่สุด

แลวกลับตองแพภัยตัวเองเน่ืองจากมีวีรบุรุษที่ใชอุบายหลอกลอใหพวกขาศึกตายใจ เปนการ

ตลบตะแลงอยางซับซอนแตไดรับชัยชนะอยางงดงาม จึงเรียกวาสงครามทามกลางมวลไมดอก 

เพราะเปนการตอสูที่ไมเสียเลือดเสียเน้ือ31 โดยชาวชวาเชื่อวาผูแตงเรื่องเปอรัง เกอมบัง คือ

อนุชนชาวมัชฌปาหิตที่มียังคงอาศัยอยูในหมูเกาะชวาและมีประสบการณเก่ียวกับการแยงชิง

ราชบัลลังกในอดีต ประกอบกับดัตชซ่ึงเคยใชอุบายยั่วยุใหชาวพื้นเมืองแตกความสามัคคีและ

เขาไปยึดพื้นที่ตามเมืองทาตาง ๆ ไดกลายเปนตัวแทนของตัวละครที่พายแพในการแสดงวายัง

เรื่องดังกลาวอีกดวย ทั้งน้ี ในงานประเพณีประจําปของทองถิ่นชวา เชน งานสมโภชพระราชวัง

ยอกยาการตา งานเล้ียงบูชาเทพเจาตามฤดูกาล ตลอดจนงานเทศกาลอ่ืน ๆ ที่จัดขึ้นภายในเขต

พระราชวังยอกยาการตา สามารถดึงดูดผูคนเขามาชมการแสดงวายังไดเปนจํานวนมากจากทั่ว

ทุกพื้นที่เหนือหมูเกาะชวา และพบวาการแสดงวายังที่มีเน้ือหาเสียดสีเจาอาณานิคมยังเปนที่

นิยมมากที่สุด เน่ืองจากภายในราชสํานักยอกยาการตาเปนพื้นที่ซ่ึงสามารถเคล่ือนไหวส่ือทุก

ชนิดไดอยางอิสระโดยปราศจากการควบคุม และจากการจัดงานภายในพระราชวังมากกวา     

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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ดังกลาวทําใหขาหลวงชาวดัตชไดนําขึ้นรายงานตอสภาที่ปรึกษาแหงปตตาเวียเพื่อรายงาน

สถานการณและทบทวนการวางนโยบายความสัมพันธตอสุลตานแหงเมืองยอกยาการตา โดย

การสรางขอจํากัดในการใชอํานาจของสุลตานใหเพิ่มมากขึ้นเพื่อไมใหสุลตานสรางฐานอํานาจ

จากชาวพื้นเมืองไดอยางอิสระ เพราะเกรงวากําลังสนับสนุนที่สําคัญเหลาน้ีจะเปนภัยคุกคาม

ความม่ันคงในการแสวงหาผลประโยชนจากหมูเกาะอินโดนีเซียในภายภาคหนา32 แตในทาง

กลับกัน การปรับเปล่ียนความสัมพันธระหวางดัตชกับสุลตานใหมีความรัดกุมมากขึ้น ยิ่งทําให

ชาวพื้นเมืองรูสึกตอตานและหวาดกลัวภัยจากดัตชมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากเชื่อวาดัตชทาทาย

อํานาจของสุลตานซ่ึงชาวพื้นเมืองเชื่อวาเปนบุตรของเทพเจากลับชาติมาเกิดใหม และเปนผูมี

อํานาจสูงสุดซ่ึงพวกตนยอมรับอยาง บริสุทธ์ิ หากอํานาจของสุลตานตกใจอยูในการควบคุมของ

ชาวดัตชซ่ึงเปนชาวตางชาติ ชาวพื้นเมืองมองวาอํานาจดังกลาวเปนอํานาจที่ เปอนบาป 

ความรูสึกเกลียดชังและหวาดกลัวดังกลาวจึงถูกกล่ันกรองเปนแรงสนับสนุนสุลตานมากยิ่งขึ้น

เปนเทาทวีคูณ 

หากมองโดยผิวเผิน การแสดงวายังเปนการละเลนอยางหน่ึงที่ถูกจัดแสดงขึ้นเพื่อ

ความบันเทิงในทองถิ่นเทาน้ัน แตหากมองตามรูปแบบรัฐนาฏกรรม ภายใตการแสดงโดยใชแสง

และเงาเลนกับตัวละครที่มีบุคลิกลักษณะแตกตางกันน้ัน กลับสรางสัญลักษณที่สะทอนมิติ

การเมืองของสังคมชวาไดอยางมหาศาล อีกทั้งการแสดงวายังไดกลายเปนสัญลักษณของชาติ

อินโดนีเซียไมนอยไปกวาผาบาติกหรือวัฒนธรรมทองถิ่นอ่ืน ๆ  

พิธีกรรมราชสํานัก (Rituals Court) 

นอกเหนือจากการใชการแสดงเชิดหุนเงาหรือวายังเปนสัญลักษณแทนอํานาจของ

สุลตานแลวน้ัน อยางที่ไดกลาวไปขางตนวา เมืองยอกยาการตามีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน 

โดยนับตั้งแตสุลตานฮาเม็งกูบูวอนอที่ 1 (Hamengkubuwono I) ไดสรางพระราชวังยอกยา

การตาขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางการปกครองและแหลงธํารงรักษาประเพณี วัฒนธรรมแบบชวามา

จนถึงปจจุบัน รวมไปถึงการสรางเสาหลักเมืองทูกู (Tugu) เพื่อเปนสัญลักษณของเมือง ทําให

สถานที่ดังกลาวมักมีการจัดงานพระราชพิธีตาง ๆ และภายในงานน้ัน ๆ มักมีการแสดงพิธีกรรม

                                                             
32 Ibid.,  p.26. 
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ราชสํานักเพื่อเปนเกียรติแกสุลตาน ตามรูปแบบรัฐนาฏกรรมซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของงานวิจัยชิ้น

น้ี จึงตองนําเสนอพิธีกรรมราชสํานักที่มีรูปแบบขัน้ตอนเพื่อเชิดชูและแสดงออกถึงความศรัทธา

ตอสุลตานเพียงพระองคเดียวเทาน้ัน โดยพิธีกรรมราชสํานักที่ตองการแสดงใหเห็นมีดังตอไปน้ี 

พิธีกรรมการชําระลางยานพาหนะของราชสํานัก (Upacara Membersihkan 

Kerata Kraton) กลาวไดวา การจัดพิธีกรรมทําความสะอาดยานพาหนะที่สุลตานใชสอยตาม

โอกาสสําคัญตั้งแตยุคกอตั้งราชสํานักมาจนถึงปจจุบัน จนยานพาหนะเหลาน้ันไดกลายเปน

มรดกทางวัฒนธรรมอยางหน่ึงของชาวชวา โดยราชรถดังกลาวมีลักษณะคลายรถมาหรือรถลาก

ที่มีการตกแตงอยางสวยงามและปจจุบนัไดเก็บรักษาไวภายในพิพิธภัณฑของราชสํานักมากกวา 

10 คัน โดยพิธีกรรมการชําระลางยานพาหนะดังกลาวสามารถนําชาวพื้นเมืองจากทั้งเขตชนบท

และเขตเมืองมารวมตัวกันรวมหลายพันคนมีการเปดพิธีโดยเครือญาติของสุลตานหรือบาง

โอกาส เชน ครบรอบปของพระราชวัง ประธานในพิธีอาจเปนองคสุลตานเอง ทั้งน้ียานพาหนะ

ที่มักถูกนําออกมาชําระลางคือราชรถที่ใชบรรทุกหีบบรรจุศพของสุลตานองคกอน ๆ ในขณะที่

เคล่ือนขบวนไปประกอบพิ ธีกรรมสงดวงวิญญาณคืนสู เทพเจารวมไปถึงรถมาที่ ใช เปน

ยานพาหนะในพิธีสถาปนาขึ้นสูอํานาจของสุลตานผูสืบทอดอีกดวย33 

โดยปกติพิธีชําระลางยานพาหนะของสุลตานจะกระทํากันเปนเวลาหน่ึงทิวาหน่ึงราตรี 

น่ันคือ ในคืนแรกจะเปนการสวดมนตบวงสรวงส่ิงศักดิ์สิทธ์ิดวยอาหารและเครื่องเซนสีดํา 8 

ชนิด ประกอบดวย ไกดํา เหลาดํา กาแฟดํา ขาวหุงสุกสีดํา ขาวเหนียวดําหุงสุก ถั่วดําดิบ ไขดํา 

และลูกพรุนสีดํา  แสดงใหเห็นอิทธิพลของการไหวพระราหูตามคติพราหมณ-ฮินดูที่ยังคง

หลงเหลืออยูในสังคมชวา แมศาสนาอิสลามจะเขามามีอิทธิพลเปนอยางมากก็ตาม เม่ือเสร็จส้ิน

พิธีบวงสรวงแลวจะมีนักศาสนาทําหนาที่นําทางพิธีกรรมน่ังประจําราชรถทั้งสองคันเพื่อเปน

ส่ือกลางระหวางผูบวงสรวงกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่เชื่อกันวาเปนผูปกปกรักษายานพาหนะเหลาน้ีไวผู

บวงสรวงจะนํากลีบดอกไมโรยรอบราชรถพรอมขอพรตอผูส่ือสารกับส่ิงศักดิ์สิทธ์ิทีละคนกอน

จบพิธีในราตรีแรกและเม่ือถึงรุงสางจะมีการสวดมนตบวงสรวงอีกครั้งหน่ึงกอนเคล่ือนราชรถทั้ง

สองคันออกมาภายนอกทองพระโรง เพื่อใหประชาชนไดรวมกันใชผาขาวและนํ้าเช็ดลางทํา

                                                             
33 Mohammad Noh, Glorious Metals: The Collections of the Nasional Museum of Indonesia, (Jakarta: 

National Museum of Indonesia, Ministry of Education and Culture, Republic of Indonesia, 2013), p.32. 
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ความสะอาดยานพาหนะเหลาน้ันอยางประณีตจนเสร็จส้ิน ชาวบานสวนมากนําภาชนะที่

ตระเตรียมไวมารองนํ้าที่เหลือจากการลางราชรถเพื่อนําไปทําเปนนํ้ามนตหรือนํ้าอาบเพื่อความ

เปนสิริมงคล เน่ืองจากมีความเชื่อวาเปนนํ้าศักดิ์สิทธ์ิที่สุลตานผูลวงลับไดประทานใหและผาน

การสวดอยางเขมขลัง และเม่ือทําการชําระลางยานพาหนะเรียบรอยจึงเปนอันเสร็จพิธีและ

ชาวบานจะลอมวงกันรับประทานอาหารรวมกันกอนจะแยกยายกลับไปพื้นที่ของตนน่ันเอง34 

พิธีแหอาหารทรงกรวยเน่ืองในวันเกิดของศาสดา (Upacara Grebeg Maulud) 

เปนพิธีกรรมที่จัดขึ้นในพิธีเฉลิมฉลองวันเกิดของศาสดา นบี มูฮัมหมัด ประชาชนสวนใหญเขา

มารออยูบริเวณพระราชวังตั้งแตรุงสาง เพื่อรอชมขบวนพาเหรดของกองทหารเกียรติยศนับสิบ

กองในเครื่องแตงกายและอาวุธครบชุดตามสังกัด พรอมกับขบวนแหของสุลตานที่ติดตามมา

เพื่อมุงหนาไปยังมัสยิดประจําราชสํานักที่อยูภายในเขตพระราชวังยอกยาการตาเพื่อประกอบ

กิจกรรมทางศาสนา และขบวนสุดทายคือขบวนแหอาหารที่ทําใสภาชนะทรงกรวยที่มีการ

ประดับตกแตงอยางสวยงาม เชน ขาวศักดิ์สิทธ์ิหุงขามคืนเรียกวา นาซิ กุนิง (Nasi Kuning) 

เม่ือถึงมัสยิดจะมีการสวดมนตขอพรตอพระศาสดาใหปกปกรักษาบานเมืองใหเกิดสันติสุขโดย

สุลตานจะเปนตัวแทนทําพิธีถวายอาหารดังกลาว และเม่ือเสร็จพิธีแลว ประชาชนที่มารวมงาน

จะแยงชิงอาหารทรงกรวยที่เชื่อวาเปนของมงคลที่ปรุงโดยราชสํานักและผานพิธีกรรมทาง

ศาสนามาแลว จากน้ันตอนเที่ยงวันจะมีการสวดขอพรศาสดาอีกครั้งหน่ึงกอนจบพิธี35 

พิธีการข้ึนครองอํานาจของสุลตานผูสืบทอด (Upacara Memerintah Sultan) 

การประกอบพิธีการขึ้นสูอํานาจของสุลตาน สําหรับชาวพื้นเมืองชวาถือวามีความสําคัญเปน

อยางมาก เน่ืองจากเปนพิธีที่ไมไดจัดขึ้นบอยครั้งและมีนัยของการเปล่ียนแปลงครั้งยิ่งใหญของ

สังคม พิธีกรรมครั้งลาสุดถูกจัดขึ้นเม่ือวันที่ 7 มีนาคม 1989 น่ันคือการขึ้นครองอํานาจของ

สุลตานฮาเม็งกูบูวอนอที่ 10 (Hamengkubuwono X) โดยพิธีการถูกจัดขึ้นอยางยิ่งใหญ

บริเวณทองพระโรงภายในวังสุลตานซ่ึงสามารถมองเห็นไดจากสนามหลวงหนาพระราชวัง 

ในชวงเวลาดังกลาวมีชาวพื้นเมืองอยูรวมชมความงดงามของพิธีกรรมเปนจํานวนมาก และเปน

                                                             
34 ทรรศนะ นวลสศรี, Yogya Tetap Istimewa: ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อคงสถานะพิเศษเมืองยอกยาการตาและ

สุลตานในประเทศอินโดนีเซีย , วิทยานิพนธสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต, สาขามานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556, หนา 64. 
35  ทรรศนะ นวลสศร,ี เรื่องเดียวกัน, หนา 66. 
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พิธีที่สามารดึงดูดคนทุกชนชั้นทั้งชาวนา พอคา นักเรียน และส่ือมวลชนมารวมกันอยางพรอม

เพรียง พิธีกรรมเริ่มตนดวยการเดินขบวนสวนสนามของกองทหารเกียรติยศจากน้ันตัวแทนจาก

ราชสํานักสุลตานทั้งหมด 3 แหงบนเกาะชวา คือมกุฎราชกุมารจากราชสํานักสุราการตา, มังกูน

อรอที่ 9 และศรีปากูอาลามันที่ 8 รวมถึงบุคคลชนชั้นนํา นักการทูต และทหารผูใกลชิดสุลตาน

ฮาเม็งกูบูวอนอที่ 10 จะเขาน่ังประจําที่รอบบริเวณปรัมพิธีที่เรียกวา “ซิตีฮิงกิล” (Sitihinggil) 

หรือเรียกวาบัลลังกประทับของสุลตานผูสืบทอดอํานาจ36 

ในระหวางการประกอบพิธี สุลตานฮาเม็งกูบูวอนอที่ 10 จะน่ังประทับบนซิตีฮิงกีล

แลวหันหนาไปทางภูเขาไฟเมอราป (Gunung Merapi) ที่ชาวชวาเชื่อวาเปนยอดเขาอัน

ศักดิ์สิทธ์ิ จากน้ันเปนพิธีการมอบสัญลักษณประจําตําแหนงรูปดาวโดยผูอาวุโสของราชสํานัก

เพื่อเปนสัญลักษณแหงการสืบทอดอํานาจของมะตะรัมเปนการเสร็จส้ินพิธีพรอมกับการเฉลิม

ฉลองของชาวพื้นเมืองผูเปนสักขีพยานของพิธีการอันสําคัญน้ี37 

จากพิธีกรรมที่ไดนําเสนอมาขางตนทําใหเห็นคุณสมบัติที่ สําคัญของราชสํานัก

ประการหน่ึง น่ันคือการเปนศูนยกลางความศักดิ์สิทธ์ิ (Sacred Centers) พิธีกรรมที่เนนเชิดชู

เกียรติภูมิของสุลตาน เปนแนวทางการสรางมโนภาพที่สําคัญตอชาวพื้นเมือง น่ันคือมโนภาพวา

ดวยราชสํานักที่เปนจุดศูนยกลางของเมืองตั้งอยูแนวตรงเชื่อมไปยังภูเขาไฟเมอราปทางทิศ

เหนือมีเสาหลักเมืองที่เชื่อมตอไปยังทะเลทางใตสุดของเมือง ซ่ึงเชื่อกันวาเปนที่สถิตของเทพีรา

ตู กิดุล (Ratu Kidul) ซ่ึงมีหนาที่ปกปกรักษาสรรพสัตวในทองทะเลและชายฝง38 ซ่ึงมโนภาพ

ดังกลาวทําใหราชสํานักสุลตานเปนทั้งแหลงสืบทอดขนบธรรมเนียมอันดีงามของชวา รวมถึง

ศูนยกลางความเรนลับเหนือธรรมชาติของสังคมชวาอีกดวย 

ทั้งน้ีในปจจุบัน สุลตานฮาเม็งกูบูวอนอที่ 10 ยังเปนเจาผูปกครองที่ใหความสําคัญกับ

การฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรมดั้งเดิมตามแบบชวา โดยการวางนโยบายการทองเที่ยวเชิง

ประวัติศาสตรเพื่อการเรียนรูขนบธรรมเนียมอันดีงามดังกลาว และใชพื้นที่พระราชวังเปน

                                                             
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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พิพิธภัณฑเก็บรวบรวมและแสดงส่ิงของเครื่องใชโบราณ ภาพวาด และยิ่งไปกวาน้ันยังมี

ภาพวาดจําลองบอกเลาเกียรติภูมิของสุลตานฮาเม็งกูบูวอนอที่ 9 ซ่ึงเคยเปนผูนําในการตอสูทํา

สงครามกับเจาอาณานิคมดัตชเพื่อเรียกรองเอกราชในชวง ค.ศ.1949 อีกดวย และเปน

เหตุการณสําคัญที่เรียกแรงศรัทธาจากชาวพื้นเมืองจนสามารถรักษาอํานาจมาจนถึง ณ วันน้ี 

การแสดงเชิดหุนเงาและพิธีกรรมราชสํานักอาจเปนสวนหน่ึงของการอธิบายความ

เปนรัฐนาฏกรรมแบบชวาที่ยอกยาการตานํามาใชสรางบารมีตอตัวสุลตาน แตยังมีกรณีศึกษา

อีกหลายตัวอยางที่สนับสนุนแนวคิดดังกลาว คือ ภาษาที่มีความสัมพันธกับอํานาจ เน่ืองจาก

ภาษาชวาเปนภาษาดั้งเดิมที่ใชกันมาตั้งแตอดีตชาวพื้นเมืองเชื่อวาภาษาชวาเปนภาษาที่ความ

ศักดิ์สิทธ์ิเน่ืองจากมีการใชในบทสวดทางศาสนาในการประกอบพิธีกรรม เชน กากาวินกับฮิ

กายัต (Kakawin dan Hikayat)39 หรือการสนทนาในเขตพระราชฐานซ่ึงบริบทในการใชภาษา

ที่แตกตางกันจะทําใหระดับของภาษาแตกตางกันไปดวย กรณีดังกลาวอาจเทียบไดกับคําราชา

ศัพทในประเทศไทย ที่การสนทนาระหวางชนชั้นที่ตางกันจะตองรูจักที่ต่ําที่สูง และส่ิงหน่ึงที่บง

บอกไดอยางชัดเจนถึงการหวงแหนวัฒนธรรมชวาของคนพื้นเมืองน่ันคือหลังจากที่อินโดนีเซีย

ไดรับเอกราช มีการออกนโยบายใหภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia) เปนภาษาประจํา

ชาติ จนเกิดกระแสสังคมจากชาวพื้นเมืองหัวอนุรักษซ่ึงมีอยูเปนจํานวนมากในเกาะชวา ตาง

แสดงเจตจํานงในการคงไวซ่ึงการใชภาษาชวาดั้งเดิมในชีวิตประจําวัน หากแตบริบททางสังคมที่

เปล่ียนแปลงไปทําใหภาษาอินโดนีเซียมีบทบาทมากขึ้นแตก็ไมไดทําใหภาษาชวาสูญหายไป

อยางส้ินเชิง ชาวพื้นเมืองยังคงรูสึกวาภาษาชวาผูกติดอยูกับศาสนาพุทธและพราหมณที่มีมา

ตั้งแตอดีต อาจเทียบกับบทสวดในพิธีกรรมทางศาสนาในประเทศไทยที่ยังคงใชภาษาบาลี 

ในขณะที่การสนทนาทั่วไปใชภาษาไทยมาตรฐานน่ันเอง 

จากที่กลาวมาทั้งหมด เปนการเสนอใหเห็นถึงแนวคิดรูปแบบรัฐนาฏกรรมที่เกิดขึ้นใน

ยอกยาการตา การรายรําทางอํานาจผานพิธีกรรมของสุลตานไมไดเปนไปเพื่อความบันเทิงแต

เปนไปเพื่อรักษาบทบาทที่เชื่อวาเบื้องบนบัญชามาใหเปนไปเชนน้ัน จึงเห็นไดวาลักษณะการ

                                                             
39 กากาวิน เปนช่ือเรียกบทกวีชวาโบราณที่เช่ือวาไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย กากาวินหน่ึงบทประกอบดวยโคลงสั้นสี่

วรรค มีเสียงครุ (หนัก) ลหุ (เบา) สลับกันไป และมักใชรองสวดออนวอนขอพรจากเทพเจาตามความเช่ือแบบพราหมณ-

ฮินดู สวนฮิกายัต เปนเรื่องเลาพื้นบานภาษาชวาโบราณ อาจเรียกไดวาเปนวรรณกรรมมุขปาฐะ มีเน้ือหาสอนใจการใช

ชีวิตและการครองเรือนของหญิงชายชาวชวา 
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ปกครองดังกลาวแตกตางอยางส้ินเชิงกับรัฐในโลกตะวันตก เกียรซพยายามอธิบายอัตลักษณที่

ไมไดเกิดขึ้นบอยครั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงเปนการผูกโยงแนวคิดเรื่องอํานาจ

กับลําดับชั้นของจักรวาลไดอยางแยบยลตามขนบของการศึกษาสังคมแบบตะวันออกอันมีการ

นําความเชื่อเรื่องส่ิงล้ีลับและศาสนาดั้งเดิมมาเก่ียวของอยางแยกไมออก อยางไรก็ตามจาก

การศึกษาพบวา หัวใจหลักของรัฐนาฏกรรมไมใชการแสดงเพียงอยางเดียวเทาน้ันแตจําเปนตอง

อาศัยการรวมแสดงของคนในรัฐน้ัน ๆ ดวย และยอกยาการตาประสบความสําเร็จอยางปฏิเสธ

ไมได ซ่ึงหากพิจารณาอยางถี่ถวนจะเห็นวารอยเชื่อมตอระหวางราชสํานักกับชาวพื้นเมือง และ

ชาวพื้นเมืองกับแนวคิดเรื่องศาสนา ตลอดจนความเชื่อตาง ๆ เปนไปอยางพอเหมาะพอควร 

การทําใหทุกชนชั้นมีความหมายขึ้นมาในสังคมเปนส่ิงที่ชาวพื้นเมืองโหยหาและไมตองการถูก

ลดความสําคัญการครอบงําอยางแนบเนียนเหลาน้ีทําใหมองเห็นภาพการเมืองเชิงวัฒนธรรม 

(Cultural Politics) อยางชัดเจนตอมา 

การเมืองเชิงวัฒนธรรมกับมรดกตกค้างของรัฐนาฏกรรม 

แมวาการอธิบายรูปแบบรัฐนาฏกรรมในแบบของเกียรซ จะถูกวิพากษวิจารณจากทั้ง

นักวิจัยในสาขามานุษยวิทยาและประวัติศาสตรในแงที่ไมเห็นดวยเน่ืองจากเชื่อวาเปนการมอง

แบบดานเดียว น่ันคือการมองวาสุลตานแสดงออกเพียงแตดานที่เปนคุณเทาน้ัน และเปนการ

วิเคราะหเชิงสัญลักษณที่ไมสามารถหาขอเท็จจริงไดอยางเปนรูปธรรม แตอยางไรก็ตาม

การศึกษาของเกียรซก็ไมไดผิดไปทั้งหมด แตตองการทฤษฎีอ่ืนมารองรับใหมีความนาเชื่อถือ

มากยิ่งขึ้น ขอโตแยงของแพทริก โจรี (Patrick Jory) มองวาการมองบทบาทของกษัตริยไมควร

มองดานเดียว ตั้งแตการพิจารณาความหมายศัพทใหเห็นถึงที่มาตามวรรณะในคติพราหมณ คํา

วา “กษัตริย” แปลวา วรรณะนักรบ และเม่ือนําคติศาสนามาประกอบคําอธิบาย ทําใหเห็นวา

กษัตริยเปนทั้งนักรบหรือผูนําทางการเมือง (Political Leadership) และผูนําทางจิตวิญญาณ 

(Charismatic Leadership) ไปพรอม ๆ กัน ดังน้ันกษัตริยจึงตองเลือกใชคุณสมบัติที่ตนมีทั้ง

สองดานใหถูกตองตามกาลเทศะ40 

                                                             
40 ปรีดี หงษตน, “เชือดไกใหลิงด:ู รัฐไทยกับการทําลายศัตรูดวยนาฏกรรม,” วารสารประวัติศาสตร ธรรมศาสตร, ปที่ 1, 

ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558), หนา 63. 
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ในมุมมองของเกียรซ ซ่ึงเสนอดานที่สุลตานสรางคุณประโยชนใหกับยอกยาการตา

เพียงดานเดียว อาจเปนเพราะเกียรซวิเคราะหโดยเชื่อมโยงกับพื้นฐานของศาสนาพราหมณที่

มองวากษัตริยมีหนาที่ปราบศัตรูใหส้ินไปจากเขตการปกครองของตนเอง ซ่ึงทรรศนะของนัก

มานุษยวิทยาคนอ่ืน ๆ มองวาการปราบศัตรูน้ันไมใชการกระทําที่เปนคุณประโยชน เพราะเปน

หนาที่ของนักรบ ไมใชผูนําทางจิตวิญญาณ แตอยางไรก็ตามในคริสตศตวรรษที่ 19 ภัยคุกคาม

ที่ชาวพื้นเมืองรูสึกหวาดกลัวรวมกันมากที่สุดน่ันคือภัยจากเจาอาณานิคม ชาวพื้นเมืองจึงมี

ความเชื่อที่สําคัญอยางหน่ึงวา “หากสุลตานอยูกับประชาชน ยอกยาจะปลอดภัย” (The 

Sultan is with the people, Yogya is saved)41 ซ่ึงเปนขอพิสูจนที่ทําลายขอโตแยงของ

นักวิชาการคนอ่ืน ๆ ลงอยางราบคาบ เพราะการวางรากฐานทางการเมืองในรูปแบบน้ีเปนการ

แสดงออกเชิงสัญลักษณใหเห็นอํานาจและบทบาทของสุลตานทั้งในแงของผูปกครองบานเมือง

และวัฒนธรรมที่ยังคงบารมีและไดรับความเคารพจากชาวพื้นเมืองคอนขางสูง 

คําอธิบายของเกียรซไดรับการยอมรับมากขึ้นเม่ือมรดกของความเปนรัฐนาฏกรรม

ตกคางอยูในรูปแบบการเมืองเชิงวัฒนธรรม (Cultural Politics) ซ่ึงเปนประเด็นที่รับความ

สนใจเริ่มตนจากสังคมยุโรปมากอนในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 เพื่อใชอธิบายกลุมที่

ออกมาเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองความชอบธรรมบางประการ แตเปนรูปแบบการเคล่ือนไหวที่

ไมไดมีเจตนาชวงชิงอํานาจรัฐโดยตรง แตเปนการเคล่ือนไหวเชิงสัญลักษณที่มีการนํายุทธวิธี

การใชอัตลักษณของกลุมน้ัน ๆ มาเปนตัวขับเคล่ือนในการเรียกรอง งานวิจัยชิ้นน้ีจึงเลือกนํา

แนวคิดเรื่องการเมืองเชิงวัฒนธรรมมาเปนขอศึกษาเพื่อบงชี้นัยสําคัญของวัฒนธรรมที่มีผลตอ

สังคมและการเมืองชวาน่ันเอง 

ประเด็นเรื่องการเมืองเชิงวัฒนธรรม เปนงานศึกษาของ เกลนน จอรแดน (Glenn 

Jordan) และ คริส วีดอน (Chris Weedon) ไดชี้ใหเห็นวาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเปน

แงมุมพื้นฐานของโครงสรางในชีวิตประจําวันซ่ึงทําใหผูคนเกิดความรูสึกรวมกันของอัตลักษณ

บางอยางในสังคม แมวาในสังคมที่มีระบบชนชั้นจะมีการผลิตซํ้าวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อใหกลุม

ของตนแตกตางไปจากกลุมอ่ืน ๆ แตทายที่สุดแลวความแตกตางของชนชั้นน้ีเองที่เปนหนทางสู

                                                             
41 Hughes-Freeland, Felicia, A Throne for the People: Observations on the Jumenengen of Sultan 

Hamengkubuwono X,  (Jakarta: Indonesia, 1991),  p.134. 
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การเขาใกลวัฒนธรรมหลักของรัฐมากที่สุด42 ซ่ึงทําใหเห็นภาพของยอกยาการตาอยางชัดเจนวา

เปนสังคมที่ มีการแบงชนชั้นตามลักษณะการประกอบอาชีพ แตละกลุมมีวัฒนธรรมไม

เหมือนกัน แตตางก็ตองอยูภายใตการปกครองของสุลตานเพื่อเขาใกลความม่ันคงปลอดภัยจาก

ผลิตผลทางวัฒนธรรมซ่ึงก็คือพิธีกรรมน่ันเอง 

ลักษณะเฉพาะของการเมืองเชิงวัฒนธรรมที่จอรแดนและวีดอนไดอธิบายน่ันคือ ใครก็

ตามที่มีความสามารถครอบงํากลุมคนอ่ืน ๆ คนผูน้ันสามารถทําใหการครอบงําดังกลาว

กลายเปนส่ิงที่ชอบธรรมขึ้นไดผานทางวัฒนธรรม เขาใจโดยงายวาวัฒนธรรมมีผลอยางมากตอ

การเปล่ียนแปลงลักษณะสังคมจากสีดําใหเปนสีขาว จากซายไปขวา จากหนาเปนหลัง43 

แนวคิดของจอรแดนและวีดอนอธิบายปรากฏการณดังกลาวอยางไมซับซอน เน่ืองจากมองวา

สังคมมีเพียงสองดาน คือดานดีกับดานไมดี และเม่ือสังคมเกิดดานไมดีขึ้นทุกกลุมซ่ึงรับ

วัฒนธรรมหลักของรัฐจะแสดงออกโดยการใชอัตลักษณของตนเปนขออางในการทําใหสังคม

กลับมาสูดานดีเสมอ และส่ิงสําคัญที่สุดคือการแสดงออกดังกลาวจะไมมีการเขนฆาหรือนอง

เลือด 

การทํางานของรัฐนาฏกรรมสัมพันธกับการเมืองเชิงวัฒนธรรมอยางไร เปนประเด็นที่

นาสนใจ ในที่น้ีไดยกตัวอยางพิธีกรรมและการเลนวายังเพื่ออธิบายนาฏกรรมของสังคมชวาไป

เบื้องตนแลว ซ่ึงทําใหมองเห็นภาพการแบงชนชั้นและการถูกครอบงําโดยคติความเชื่อดั้งเดิม

ของชาวพื้นเมืองเอง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเรื่องการเมืองเชิงวัฒนธรรมที่ไดกลาวไปทั้งส้ิน แต

ส่ิงที่เหนือกวาการถูกครอบงําคือการเคล่ือนไหว บอยครั้งที่งานศึกษาของจอรแดนและวีดอน

กลาวถึงการเคล่ือนไหว ทั้งในโคลอมเบียซ่ึงหยิบยกเรื่องสีผิวขึ้นเปนอัตลักษณในการเคล่ือนไหว 

หรือการเคล่ือนไหวของชาวยิวเครงศาสนาในเดนมารก สวนในยอกยาการตาเองมีการ

เคล่ือนไหวในลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นสองครั้ง คือการเคล่ือนไหวเพื่อเรียกรองเอกราชใน        

ค.ศ.1949 และการเคล่ือนไหวเพื่อคงสถานะพิเศษใน ค.ศ.2010 ซ่ึงทั้งสองครั้งหยิบยกประเด็น

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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การเคล่ือนไหวในครั้งแรกอาจไมมีความชัดเจนมากนัก เน่ืองจากบทบาทสวนใหญ

เปนของสุลตานฮาเม็งกูบูวอนอที่ 9 แตการเคล่ือนไหวครั้งลาสุดใน ค.ศ.2010 เปนการอธิบาย

มรดกของรัฐนาฏกรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู ในสังคมชวาไดอยางชัดเจนมากที่ สุด แมวา

อินโดนีเซียจะกาวเขาสูการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แตยอกยาการตายังคงเปนเขตการ

ปกครองพิเศษที่ผูถืออํานาจอธิปไตยยังคงเปนสุลตานเชนเดิม จากคุณูปการของสุลตานในการ

ทําสงครามตอสูกับดัตช และความมุงหวังจากรัฐบาลกลางที่ตองการใหยอกยาการตาเปนเมือง

ศูนยกลางในการเผยแพรวัฒนธรรมชวาดั้งเดิม ทําใหฐานะทางการเมืองและเศรษฐกิจของเมือง

ยอกยาการตาสูงกวารัฐสุลตานอ่ืน ๆ อยางไรก็ตามไดมีเหตุการณที่เรียกวาส่ันคลอนอํานาจของ

สุลตานและสงกระทบไปอยางกวางขวาง น่ันคือ การพยายามเปล่ียนแปลงการขึ้นสูอํานาจของ

สุลตานโดยใชการเลือกตั้งตามหลักเสียงขางมากในสมัยประธานาธิบดีสุสิโล บัมบัง ยุทธโดโยโน 

ซ่ึงหมายถึงการตอตานอํานาจที่มาจากเบื้องบน เพราะตามที่ไดกลาวไปในหลายสวนวาชาว

พื้นเมืองเชื่อวาสุลตานคือบุตรของเทพเจากลับชาติมาเกิด และสามารถผูกโยงกับความคิดเรื่อง

ความปลอดภัยของคนยอกยาไดอีกดวย ดังน้ัน เหตุการณในครั้งน้ีจึงเปนที่มาของขบวนการ

เคล่ือนไหวเพื่อคงไวซ่ึงสถานะพิเศษเมืองยอกยาการตาและสถานะของสุลตาน โดยมีการชู

ประเด็นเรื่องวัฒนธรรมชวาขึ้นเปนอัตลักษณในการเรียกรองความชอบธรรม 

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในยอกยาการตาถือเปนยุทธวิธีของการเคล่ือนไหวทางสังคม

รูปแบบใหม เน่ืองจากมีปจจัยจากประเด็นเรื่องวัฒนธรรมและมายาคติเก่ียวกับอํานาจเปน

สําคัญ ไมใชการชุมนุมเพื่อขับไลหรือประทวงรัฐบาล อีกทั้งยังเปนการเคล่ือนไหวเพื่อชู

เอกลักษณเฉพาะกลุมเปนสําคัญ ทําใหการเคล่ือนไหวดังกลาวมีความซับซอน และมักทําอยูใน

ขอบเขตของบริเวณที่ตองการแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของส่ิงที่นํามาเปนอัตลักษณในการ

เรียกรอง44 กลาวคือในกรณีของยอกยาการตา แมจะมีปญหากับนโยบายของรัฐบาลกลาง แต

การเคล่ือนไหวไดจํากัดอยูภายในเมืองยอกยาการตาเทาน้ัน และแนนอนวาดัชนีชี้ วัด

ความสําเร็จของขบวนการเคล่ือนไหวดังกลาวคือการสรางความตระหนักตอส่ิงที่ตองการ

เรียกรองใหเกิดความเขาใจตอคนทั่วไปและมีแรงสนับสนุนมากเพียงพอจากหลายภาคสวนของ

สังคม 

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

และความสําคัญของประเพณีและวัฒนธรรมตาง ๆ ในฐานะที่มีความสําคัญของอินโดนีเซีย 

สถานะพิเศษของเมืองยอกยาการตาและบทบาทของสุลตานจึงไมควรถูกเปล่ียนแปลงเน่ืองจาก

คติทางศาสนาและการเปนศูนยกลางเผยแพรวัฒนธรรมดังกลาว การเคล่ือนไหวจึงเปนไปตาม

สโลแกนที่วา “Masyarakat Yogya Siap Referendum” หมายความวา “ประชาชนยอกยา

การตาพรอมทําประชามต”ิ เน่ืองจากเปนเจตจํานงของสุลตานที่ไดประกาศไปยังรัฐบาลกลาง

ภายหลังเกิดความตึงเครียดขึ้น เปนคําถามที่สุลตานสงไปยังรัฐบาลกลางวากลาที่จะให

ประชาชนตัดสินใจทางการเมืองดวยตนเองผานการทําประชามติหรือไม45 และเม่ือเปน

เจตจํานงของสุลตาน ชาวพื้นเมืองจึงพรอมที่จะปฏิบัติตามโดยปราศจากขอกังขา เน่ืองจาก

มรดกของความเปนรัฐนาฏกรรมที่ตกคางอยูในชวงน้ันปลูกฝงใหชาวพื้นเมืองเชื่อถือบัญชาของ

สุลตานเพื่อความปลอดภัยของตนและสังคมโดยรวม 

ส่ิงที่แสดงใหเห็นถึงมรดกตกคางที่สําคัญของนาฏกรรมในสังคมยอกยาการตา ปรากฏ

อยางชัดเจนเม่ือมีการกอตั้งกลุมที่เรียกวา Posko ซ่ึงเปนกลุมที่ดําเนินการเคล่ือนไหวอยาง

จริงจัง พวกเขาไดใชศิลปะและวัฒนธรรมแบบชวาที่ไดอธิบายไปในหัวขอที่แลวคือการแสดง  

วายัง และพิธีกรรมที่ปฏิบัติในวันสําคัญตาง ๆ มาเปนสวนหน่ึงในการจัดกิจกรรมการ

เคล่ือนไหว และสอดแทรกเน้ือหาการเรียกรองสถานะพิเศษลงในการแสดงวายัง เปนการ

กระทําเชนเดียวกับที่สุลตานเคยทํากับเจาอาณานิคมดัตชในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 เปนที่นา

สังเกตวาความสําเร็จของการเรียกรองสถานะพิเศษเมืองยอกยาการตา เกิดขึ้นจากเหตุผล

สําคัญที่รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของศิลปะและวัฒนธรรมชวาที่มีมาแตดั้งเดิม เห็นไดวากลุม

เคล่ือนไหวใช วัฒนธรรมเปนอาวุธ และอาวุธชิ้นน้ันก็ยังคงอยู ในที่ที่ มันสมควรอยู  กลุม

เคล่ือนไหวมองวาวัฒนธรรมชวาอันสูงสงไมควรเลือนหายไปตามบริบทของชาติที่เปล่ียนแปลง

ไป อยางไรก็ตาม เหตุการณดังกลาวน้ีสามารถพิสูจนคําอธิบายของเกียรซไดอยางชัดเจนวา 

รูปแบบรัฐนาฏกรรมฝงลึกอยูในชีวิตของคนชวามาอยางยาวนาน ไมวาจะมีการเปล่ียนแปลง

ระบอบการปกครองที่สงผลกระทบในวงกวางหรือวงแคบก็ตาม แตนาฏกรรมของอํานาจจะ

                                                             
45 ทรรศนะ นวลสศรี, Yogya Tetap Istimewa: ขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อคงสถานะพิเศษเมืองยอกยาการตาและ

สุลตานในประเทศอินโดนีเซีย , วิทยานิพนธสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต , สาขามานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2556, หนา 99. 
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ยังคงอยูไมสูญส้ิน และพรอมจะขับเคล่ือนสังคมชวาใหดํารงอยูในลักษณะที่ควรจะเปนตาม

วาระโอกาสที่เหมาะสม 

บทสรุป 

ความสัมพันธระหวางสุลตานกับชาวพื้นเมืองเปนไปตามลักษณะ “กาวูโล กุสตี” 

(Kawulo Gusti) หรือความสัมพันธแบบผูนําเคียงขางประชาชน46 มาโดยตลอดนับตั้งแตกําเนิด

ราชสํานักยอกยาการตา แนวคิดของสุลตานทุกพระองคคือการปกครองแบบบัลลังกเพื่อ

ประชาชน ซ่ึงเปนการปกครองที่สรางความพึงพอใจใหกับคนใตปกครองเปนอยางมาก แมวาใน

ปจจุบันความสัมพันธระหวางสุลตานกับชาวพื้นเมืองจะไมแนบแนนเหมือนในอดีต แตอยาง

นอยที่สุดเหตุการณความเคล่ือนไหวที่ผานมาแสดงใหเห็นวาชาวพื้นเมืองยังคงใหการสนับสนุน

การคงสถานะพิเศษเมืองยอกยาการตาและสุลตานอยูเปนจํานวนมาก พวกเขาเรียกตัวเองวา

เปนลูกหลานชาวมะตะรัมผูเปนพสกนิกรของสุลตาน (Masyarakat Mataram Kawula)47 

สะทอนใหเห็นความสัมพันธที่มีการยึดโยงโดยประวัติศาสตรและวัฒนธรรมรวมกัน 

ยอกยาการตาในปจจุบันเปนทั้งเมืองที่มีความสําคัญทั้งดานการเมืองและศูนยกลาง

ของวัฒนธรรมชวา ความเปนชวาดังกลาวไมเคยสูญหายไปแมมีการเปล่ียนแปลงในระดับการ

ปกครอง เน่ืองมาจากการรื้อสรางวัฒนธรรมขึ้นมาใหมอยูอยางสมํ่าเสมอ48 แมกระทั่งคําวา  

ชวา (Java) ก็เปนการสรางขึ้นมาใหมดวยเงื่อนไขทางสังคมที่เปล่ียนแปลงไป กลาวคือเม่ือ

อาณาจักรมะตะรัมลมสลาย ความเปนมะตะรัมที่ลมสลายตามไปถูกรื้อขึ้นมาใหมดวยการสราง

วาทกรรมความเปนชวาและกลาวอางวาเปนของแทในภายหลัง การผลิตซํ้าในแตละยุคสมัยเรา

ความรูสึกอนุรักษนิยมตอชาวพื้นเมืองไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงพอเหมาะพอดีกับเจตจํานง

ของสุลตานที่ตองการรักษาอํานาจ จึงแสดงผานพิธีกรรมที่ผูกโยงกับชีวิตของชาวพื้นเมืองจนทํา

ใหรัฐนาฏกรรมขับเคล่ือนไปอยางปราศจากจุดสะดุดหักเห ความเปนชวาหนุนนําใหพิธีกรรมที่

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

สังคมที่ครอบงําทางการเมืองมาตั้งแตตน 

งานวิจัยชิ้นน้ีมีความตองการบงชี้ใหเห็นการสรางรากฐานทางการเมืองของสุลตาน 

อันประกอบไปดวยวิธีการขั้นตอนที่มีความซับซอนเปนเกมสการเมืองที่เลนกับความเชื่อของ

มวลชนขนาดมหาศาลเพื่อสรางการยอมรับและครอบงําผูคนเหลาน้ันอยางแนบเนียน ส่ิงที่เนน

ย้ํามาโดยตลอดคือ แมสังคมชวาจะมีลักษณะเปนสังคมชนชั้นก็ตามที แตลักษณะดังกลาวจะ

นําไปเปรียบกับสังคมอินเดียไมได ชนชั้นของชวาคือการกําหนดวาทุกคนมีหนาที่เปนของตนเอง 

เปนการสรางวาทกรรมความภูมิใจใหแตละชนชั้นรูสึกวาตนมีบทบาทและอยูภายใตการควบคุม

ของสุลตานอยางเต็มใจ ซ่ึงหมายถึงกลไกอันสําคัญอยางยิ่งที่ขับเคล่ือนรัฐนาฏกรรมใหมี

ชีวิตชีวามาจนถึงปจจุบัน และจากตัวอยางประกอบคําอธิบายทั้งหมดทําใหเห็นวากระบวนการ

ทําใหเปนชวา (Javanization) มีสวนทําใหวัฒนธรรมชวาแพรกระจายไปทั่วอินโดนีเซียอยาง

หลีกเล่ียงไมไดซ่ึงหากมองในมุมของรัฐนาฏกรรมที่ใชรูปแบบจักรวาลเปนตัวบงชี้ สะทอนให

เห็นวาชวาเปนศูนยกลางตัวอยางที่กําลังกระจายอํานาจไปยังรัศมีการเคล่ือนไหวทางวัฒนธรรม 

จึงไมแปลกที่จะพบเห็นศิลปวัฒนธรรมที่เปนตัวแทนของความเปนชวาไปปรากฏอยูในพื้นที่

อ่ืนๆ จนกระทั่งยอกยาการตาไดชื่อวาเปน “Mini Indonesia” กลาวคือเปนภาพแทนสังคม

สังคมอินโดนีเซียที่กวางใหญและมีความหลากหลาย ซ่ึงจากการศึกษาทั้งหมด ทําใหสามารถ

เห็นภาพที่แทจริงของสังคมชวาไดวา รัฐนาฏกรรมขับเคล่ือนความเปนชวาผานพิธีกรรม 

พิธีกรรมทําหนาที่สงเสริมอํานาจของสุลตาน สุลตานทําหนาที่รับใชพิธีกรรม และวงจรสําคัญ

ทั้งหมดน้ีทําใหเกิดการเมืองเชิงวัฒนธรรมขึ้นในสังคมชวามาจนถึงปจจุบันน่ันเอง 
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การศึกษากระบวนการปลกูฝังอุดมการณช์าตนิยิมในสังคมลาว

ผา่นการใช้สถาบนัพระมหากษัตรยิ ์ตังแต ่ค.ศ.1947 - ปัจจุบนั 
 

วีรภัทร ผิวผ่อง 
 

นับแตอดีตกาลนานมาแลวน้ันประเทศตางๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

โดยเฉพาะประเทศในเขตพื้นที่ภาคพื้นทวีป (Mainland) มีประวัติศาสตรความเปนมาที่

เก่ียวพันกับสถาบันกษัตริย ตั้งแตเม่ือคราวที่พื้นที่บริเวณน้ียังไมไดรับอิทธิพลจากศาสนาพุทธ

และศาสนาพราหมณ ก็มีหลักฐานปรากฏแสดงใหเห็นถึงการตั้งเปนอาณาจักรตางๆที่ มี

ผูปกครองแลว และเม่ือตอมาที่ศาสนาพุทธศาสนาพราหมณไดแผอิทธิพลเขามายังบริเวณพื้นที่

เอเชียตะวันออกเฉียงใตน้ัน สถานะของผูปกครองก็ไดถูกขับเนนยกระดับใหสูงยิ่งขึ้นไป น่ันเปน

เพราะวา หลักคําสอน ความเชื่อของทางศาสนาพุทธและพราหมณน้ัน ถือเปนส่ิงที่ชวยเก้ือหนุน

และทําใหผูปกครองน้ันมีความชอบธรรมที่จะปกครองผูอ่ืน เพราะถือวาตนน้ันเปนผูที่ มี 

บุญญาธิการส่ังสมบารมีมามากน่ันเอง ความเชื่อดังกลาวน้ีไดกลายเปนส่ิงที่ผูกพันอยูกับผูคนใน

ภูมิภาคน้ีมาอยางยาวนาน จนถึงปจจุบันแมวาบางประเทศจะลมเลิกการปกครองระบอบ

กษัตริยไปจนส้ินแลว แตความเชื่อและความผูกพันน้ีก็ยังคงอยูมิไดจางหายไป เพียงแตอาจ

ไดรับการปรับเปล่ียน และใหคาใหความหมายใหมแตเพียงเทาน้ัน 

ประเทศลาวเองก็เชนเดียวกันกับอีกหลาย ๆ ประเทศที่มีประวัติศาสตรเก่ียวพันอยู

กับพระมหากษัตริยมาชานาน อีกทั้งสังคมลาวเองน้ันก็มีความผูกพันกับสถาบันกษัตริยอยูไม

นอย ดังน้ันเม่ือลาวไดเขาสูความเปนรัฐชาติสมัยใหมแลวน้ันสถาบันกษัตริยจึงถูกนํามาเปน

เครื่องมือในการปลูกฝงอุดมการณความเปนชาตินิยม แตเม่ือประเทศลาวเปล่ียนแปลงการ

ปกครองเปนคอมมิวนิสต แมวาสถาบันกษัตริยจะถูกลมลาง การเชิดชู ปลูกฝงอุดมการณ

ชาตินิยมโดยใชพระมหากษัตริยจะหยุดชะงักไป แตเพียงไมนานเทาน้ันรัฐบาลคอมมิวนิสตลาว 

กลับฟนฟูการเชิดชูพระมหากษัตริยอีกครั้งอยางมีนัยยะสําคัญ ซ่ึงเปนส่ิงที่แปลกอยางยิ่งสําหรับ
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ประเทศที่ปกครองแบบคอมมิวนิสต เน่ืองดวยวาเปนที่ทราบโดยทั่วไปวาสถาบันกษัตริย และ 

ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสตน้ันถือเปนขั้วตรงขามกันน่ันเอง 

การปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยมโดยใช้พระมหากษัตริย์ของภาครัฐลาวในช่วงสมัย  

พระราชอาณาจักรลาว (ค.ศ.1947 – 1975) 

เจาอาณานิคมฝรั่งเศสน้ัน กลาวไดวาเปนผูที่ทําใหชาวลาวมีสํานึกความเปนชาตินิยม

เกิดขึ้นจนเปนเหตุใหเกิดขบวนการณชาตินิยมขึ้นในลาวและสามารถที่จะประกาศเอกราชจาก

ฝรั่งเศสใน ค.ศ.1945 จากน้ันไดมีการรวมอาณาจักรทั้งหมดเปนพระราชอาณาจักรลาว เจา

มหาชีวิตหลวงพระบางกลายเปนเจามหาชีวิตของประชาชนลาวทั้งประเทศ1จากน้ันลาวก็ไดมี

รัฐธรรมนูญฉบับแรกซ่ึงฝรั่งเศสเปนผูชวยรางขึ้นใน ค.ศ.1947 ซ่ึงเปนรัฐธรรมนูญที่ให

ความสําคัญกับกษัตริยอยางยิ่งดังน้ันจึงไดถือวากระบวนการสรางอุดมการณชาตินิยมโดยใช

พระมหากษัตริยของลาวน้ันไดเริ่มตนในจุดน้ีน่ันเอง หลังจากน้ันรัฐบาลราชอาณาจักรลาวก็ได

เริ่มทําการปลุกระดมความเปนชาติใหเกิดขึ้น โดยใชการเขียนประวัติศาสตรชาติในรูปแบบที่

เนนความสําคัญไปที่พระมหากษัตริย และยังมีกระบวนการตางๆอีกมากมายในการใช

พระมหากษัตริยเปนเครื่องมือในการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยม 

พระมหากษัตริยในรัฐธรรมนูญแหงพระราชอาณาจักรลาว รัฐธรรมนูญแหงพระ

ราชอาณาจักรลาว ฉบับวันที่ 11 พฤษภาคม 1947 ประกอบมีทั้งส้ิน 7 หมวด 44 มาตรา โดย

ภาพรวมน้ันเปนรัฐธรรมนูญที่มีความเก่ียวของกับพระมหากษัตริยคอนขางมาก แสดงถึงพระ

ราชอํานาจของพระมหากษัตริยและการใหความสําคัญกับพระมหากษัตริยอยางมากในยุคสมัย

น้ัน โดยนับแตสวนแรกของรัฐธรรมนูญคือ บทนําน้ันก็ไดมีการกลาวไววา “ปวงชนชาวลาว ยั้ง

ยืนความจงรักภักดีตอระบอบมีพระมหากษัตริย และ ตอพระบรมราชวงศ พระบาทสมเด็จพระ

เจาศรีสวางวงศพระเจาแผนดินแหงประเทศลาว”2 นอกจากน้ียังมีในสวนของหมวดที่ 1 มาตรา

                                                             
1 ดารารัตน เมตตาริกานนท, ชุด”อาเซียน”ในมิติประวัติศาสตร ประวัติศาสตรลาวหลายมิติ, (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2555), หนา 96. 
2 อูคํา พมวงสา, ความเปนมาของลาว, (นะคอนเวียงจัน: ยุวะสมาคมแหงปะเทดลาว, 2501), หนา 363. 
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ที่ 3 ที่กลาววาอํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวลาว พระมหากษัตริย ทรงใชอํานาจน้ีตาม

บทบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ3 อีกทั้งยังมีหมวดที่เก่ียวของกับพระมหากษัตริยโดยเฉพาะอีกดวย

คือหมวดที่ 2 มาตราที่ 8 – 18 ซ่ึงในหมวดน้ีน้ันจะกลาวถึงหนาที่ กฎระเบียบตางๆที่เก่ียวของ

กับพระมหากษัตริย และระบุใหเห็นถึงความสําคัญของพระมหากษัตริยเอาไวดวย โดยใน

มาตราที่8 ไดระบุไววาพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขสูงสุดของประเทศ องคพระมหากษัตริย

ทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะผูใดจะละลวงเกินมิได4 และในมาตราที่ 13 ถึง 

มาตราที่18 ก็ไดกลาวถึงภาระหนาที่พระราชอํานาจ และพระราชทรัพยตางๆของ

พระมหากษัตริย ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการใหพระราชอํานาจกับพระมหากษัตริย ที่คอนขางมาก 

และพระมหากษัตริยน้ันจะมีบทบาทในทางการเมืองอยูมากพอสมควรอีกดวย5 

ราชอาณาจักรลาวไดใชรัฐธรรมนูญฉบับน้ีเรื่อยมากระทั่งส้ินสุดยุคราชอาณาจักรลาว 

คือการเปล่ียนแปลงการปกครองของลาวใน ค.ศ.19756 ถึงแมวาจะมีการแกไขเปล่ียนแปลงถึง 

6 ครั้งดวยกัน แตในมาตราที่ 43 เปนหน่ึงมาตราที่ไมเคยเปล่ียนแปลงและระบุเอาไวอยาง

ชัดเจนวา บทบัญญัติเก่ียวกับเรื่องการถือเอาระบอบมีพระมหากษัตริย น้ันจะเอามาเสนอขอ

แกไขเปล่ียนแปลงใหมไมไดเปนอันขาด7 

กระบวนการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยใชพระมหากษัตริยผานงานเขียนทาง

ประวัติศาสตรชวงสมัยราชอาณาจักรลาว นักประวัติศาสตรคนสําคัญที่ผลิตงานเขียนทาง

ประวัติศาสตรลาวออกมาในชวงสมัยราชอาณาจักรลาว อันมีเน้ือหาที่เก่ียวของกับการเชิดชู

พระมหากษัตริยเพื่อสรางอุดมการณชาตินิยม และมีสวนสําคัญในการสรางชาติลาวสมัย

ราชอาณาจักรน้ันมีทั้งส้ิน 4 ทานดวยกัน ไดแก มหาสิลา วีรวงส, เจาคําหม่ัน วงกตรัตนะ, อูคํา 

พมวงสา และทาวกิตติ ราชพงส 

                                                             
3 เรื่องเดียวกัน, หนา 364-365. 
4 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. 
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ผ่านการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ ตังแต่ ค.ศ.1947-ปัจจุบัน 

1. มหาสิลา วีรวงส ไดเขียนหนังสือชื่อหนังสือประวัติศาสตรลาว ซ่ึงถือเปนหนังสือ

ประวัติศาสตรเลมแรกๆของลาว ในหนังสือไดกลาวถึงความเปนมาของประเทศลาวนับแตอดีต

ที่เริ่มตนจากในยุคนครหนองแส เม่ือถึงสมัยของขุนบรมราชาธิราช ไดมีการอพยพผูคนมาสราง

บานแปงเมืองอยูที่ทุงนานอยออยหนู ตั้งเปนเมืองแถน หรือ เมืองกาหลง8 สวนการที่ชนชาติ

ลาวที่ไดเขามาตั้งถิ่นฐานอยูในบริเวณประเทศลาวปจจุบันน้ันคือในสมัยของเจาขุนลอ ซ่ึงถือ

เปนปฐมกษัตริยแหงอาณาจักรลานชาง โดยเขามาอยูในดินแดนที่เปนภาคเหนือของลาวใน

ปจจุบันน้ีและหลังจากสมัยของขุนลอน้ันก็ไดมีกษัตริยปกครองสืบตอมาอีก 22 องค9 จนถึงใน

สมัยของพระเจาฟางุม ซ่ึงเปนกษัตริยผูมีความกลาหาญ สามารถที่จะขยายอาณาเขตอาณาจักร

ลานชางใหแผขยายออกไปไดอยางกวางไกล ทําใหในสมัยของพระองคน้ันอาณาจักรลานชางมี

ความยิ่งใหญและเปนปกแผนมากที่สุด10 ถัดจากรัชกาลพระเจาฟางุมน้ัน ก็ไดมีกษัตริยสืบตอ

เรื่อยมาซ่ึงแตละพระองคก็ไดสรางคุณงามความดีไวมาก ไมวาจะเปนพระเจาโพธิสารราช พระ

เจาไชยเชษฐาธิราช พระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช จนมาส้ินสุดเพียงรัชกาลพระเจาอนุวงศ

เทาน้ัน หลังจากน้ันก็ไดมีการกลาวถึงพระมหากษัตริยแหงหลวงพระบางและพระมหากษัตริย

แหงจําปาศักดิ์อยูบางหากแตใหรายละเอียดแตละพระองคเพียงแคส้ันๆเทาน้ัน และมิได

กลาวถึงคุณงามความดีของพระมหากษัตริยแตละพระองค มิหนําซํ้าบางพระองคยังไดกลาวถึง

แตในดานลบอีกดวย โดยหนังสือเลมน้ีเขียนเรื่องราวของกษัตริยหลวงพระบางถึงเพียงรัชกาล

ของเจาคําสุก สวนของจําปาศักดิ์น้ันถึงรัชกาลเจายุติธรรมธร (คําสุก) 

หนังสือประวัติศาสตรลาวของมหาสิลา วีระวงสเลมน้ีกลาวไดวามีความสําคัญและถือ

เปนงานเขียนทางประวัติศาสตรที่มีอิทธิพลตองานเขียนทางประวัติศาสตรเลมตอๆมาในยุคหลัง

อีกดวย นอกจากหนังสือเลมน้ีแลวมหาสิลา วีระวงส ยังมีงานเขียนประวัติศาสตรอีกคือ

พงศาวดารลาว เขียนขึ้นเม่ือ ค.ศ.1953 โดยมีเน้ือหาที่คลายคลึงกับหนังสือประวัติศาสตรลาว

เลมขางตน อีกทั้งในพงศาวดารลาวเลมน้ีมหาสิลายังไดเขียนคําอุทิศเอาไววา “ถวายแก

                                                             
8 สิลา วีระวงส, ประวัติศาสตรลาว, แปลโดยสมหมาย เปรมจิตต (กรุงเทพฯ: มติชน, 2536),หนา 23-24. 
9 สิลา วีระวงส, เรื่องเดียวกัน, หนา 38. 
10 เรื่องเดียวกัน, หนา 46-55. 
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พระมหากษัตริยชาติลาวทั้งหลายทุกพระองค ที่ไดทรงปกครองประเทศลาวมา”11และยังมี

หนังสือชีวประวัติพระเจาอนุวงศที่เขียนขึ้นใน ค.ศ.1969 ซ่ึงเปนหนังสือที่เลาถึงประวัติความ

เปนมาของพระเจาอนุวงศ 

2. เจาคําหม่ัน วงกตรัตนะ คืออีกผูหน่ึงที่ มีงานเขียนประวัติศาสตรในสมัย

ราชอาณาจักรของลาว คือ พงศาวดารชาติลาว โดยเน้ือหาน้ันมิไดแบงเปนบทเหมือนกับงาน

ของมหาสิลา วีระวงส กลาวถึงพระมหากษัตริยลานชางโดยเริ่มมาจากสมัยของขุนลอจนมาถึง

สมัยของเจาฟางุมและส้ินสุดลงที่รัชกาลเจาองคหลอ จากน้ันเปนสวนของกษัตริยลานชางรม

ขาวเวียงจันทนซ่ึงเริ่มในสมัยพระเจาไชยเชษฐาธิราชที่ 2 และมาส้ินสุดลงที่สมัยเจาอนุวงศ 

จากน้ันจึงกลาวถึงพระมหากษัตริยหลวงพระบาง โดยใหรายละเอียดกษัตริยตั้งแตสมัยเจาอุน

คําเปนตนมา จนถึงใหรายละเอียดของมหาอุปราชเพชราช เจาสุวรรณภูมา เจาสุภานุวงศ เจา

กินดาวงศ ทวาในสวนของราชวงศลานชางจําปาศักดิ์ น้ันหนังสือเลมน้ีไมไดมีการกลาวถึงแต

อยางใด12 

3. อูคํา พมวงสา ไดเขียนหนังสือชื่อ ความเปนมาของลาว ที่ตีพิมพเม่ือ ค.ศ.1971 

ภายในเลมน้ันในสวนของคํานําของผูเขียน คืออูคํา พมวงสา ไดกลาวไววา “ขาพเจาขอวิงวอน

ตอ พระวิญญาณของสมเด็จพระเจาฟางุมมหาราช, สมเด็จพระเจาไชยเชษฐามหาราช และ

สมเด็จพระเจาอนุวงศ(สมเด็จพระเจาไชยเชษฐาธิราชที่สาม) จงทรงดลบันดาลใหจิตใจของชาว

ลาวทั้งชาติ ใหชวยกันรักษาชาติซ่ึงไดสูญเสียเอกราชไปตั้งรอยแปดสิบป และบัดน้ีไดกลับคืน

ชี วิตมาอยูร วมโลกกับชาติ อ่ืนๆทั้ งหลายแลวน้ัน ใหยืนยาวตลอดไป และขอวิงวอนให

นักการเมืองทั้งหลาย ตลอดประชาชนชาวลาวทั้งชาติ ใหชวยกันกอบกูและรักษาชาติลาวให

เหมือนกับรักษาชีวิตของหมดทุกคน ถึงเวลาแลวที่ลาวทั้งชาติจะตองสามัคคีรักกลมเกลียวกัน 

และชวยกันสรางสาประเทศชาติบานเมืองแลว”13 เน้ือหาในหนังสือน้ันสวนมากแลวก็มีความ

                                                             
11 สิลา วีระวงส, พงสาวะดานลาว, (นะคอนหลวงเวียงจัน: กะซวงสึกสา, 2500), หนา (ต). 
12 ดารารัตน เมตตาริกานนท, ชุด”อาเซียน”ในมิติประวัติศาสตร ประวัตืศาสตรลาวหลายมิต,ิ (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 

2555), หนา 105-107. 
13 อูคํา พมวงสา, เรื่องเดียวกัน, หนา 16. 
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ผ่านการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ ตังแต่ ค.ศ.1947-ปัจจุบัน 

คลายคลึงกับประวัติศาสตรลาวของมหาสิลา วีระวงส เพียงแตหากเปนในชวงยุคสมัยน้ันแลว

หนังสือเลมน้ีจะมีความรวมสมัยมากกวาเน่ืองจากในสวนของกษัตริยหลวงพระบางน้ันมีบันทึก

มาถึงกษัตริยองคปจจุบันขณะน้ันคือเจามหาชีวิตศรีสวางวัฒนา สวนกษัตริยจําปาศักดิ์น้ันก็มี

บันทึกถึงสมัยของเจาบุญอุม ณ จําปาศักดิ์ น่ันเอง นอกจากน้ีในหนังสือเลมน้ีผูเขียนยังไดมีการ

ถวายสมัญญานามมหาราชใหแกพระบาทสมเด็จพระเจาศรีสวางวงศธรรมิกราช เน่ืองดวยเปน

พระมหากษัตราธิราช ที่ไดนําความเปนเอกราชมาใหประชาชนลาว จึงควรไดรับพระเกียรติเปน 

มหาราช พระองคหน่ึง14 

4. กิตติ ราชพงส มีงานเขียนที่ตีพิมพเผยแพรใน ค.ศ.1970 ชื่อหนังสือ พระมหาบุรุษ

ลาวและรัฐบุรุษลาวพรอมดวยคณะรัฐบาลชุดปจจุบัน โดยหนังสือเลมน้ีน้ันแตงขึ้นเพื่อ สนอง

พระเดชพระคุณ สนองพระเกียรติของพระมหาบุรุษลาวซ่ึงทรงเปนบรรพบุรุษลาว และเพื่อ

สนองเกียรติคุณของรัฐบาลลาว หนังสือรัฐบุรุษลาวเลมน้ีจะเปนดวงประทีป สองแสงสวางให

อนุชนรุนหลังไดเห็นพระปรีชาสามารถของพระมหาบุรุษลาว และเห็นสมรรถภาพของของ

รัฐบุรุษลาว ซ่ึงไดทรงวิริยอุตสาหะทุกวิถีทาง เพื่อใหประเทศชาติ พระราชอาณาจักรลาวไดมี

ความศิวิไลซรุงเรืองสืบตอๆมาจนถึงทุกวันน้ี15 ในสวนของพระมหาบุรุษและวีรกษัตริยองค

สําคัญของลาว ที่ไดยกยองในงานเลมน้ีมีตั้งแตกษัตริยลาวโบราณ จนถึงพระองคปจจุบัน

ขณะน้ันคือพระเจาศรีสวางวัฒนา16 

 นอกจากน้ีน้ัน กระทรวงแถลงขาวและการทองเที่ยวลาว ยังไดทําการพิมพเผยแพร

หนังสือเรื่อง พระมหากษัตริยองคสําคัญของลาว ใน ค.ศ.1970 โดยในหนังสือน้ีไดมีคํานําที่เจา

สุวรรณภูมาในฐานะนายกรัฐมนตรีขณะน้ันไดเขียนเอาไววา “พวกเราตองระลึกถึงความองอาจ

กลาหาญเสียสละของพระองค ดินลาวตอนน้ีจึงตกมาถึงพวกเราจนถึงทุกวันน้ี ฉะน้ันพวกเราทุก

คนจึงมีหนาที่รักษาหวงแหนและปองกันเขตนํ้าแดนดินอังครบถวนของพระราชอาณาจักรลาว 

                                                             
14 เรื่องเดียวกัน, หนา 221. 
15 ดารารัตน เมตตาริกานนท, งานเขียนทางประวัติศาสตรประเภทชีวประวัติในลาว ค.ศ.1975 – 2010 : สถานภาพ

ความรู, (ขอนแกน : ศูนยวิจัยพหุลักษณสังคมลุมนํ้าโขง มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2557),หนา 22. 
16 เรื่องเดียวกัน, หนา 22-23. 
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เพื่อไมใหสาบสูญไปจากแผนที่โลก... ชาติจะเปนชาติ และลาวจะเปนลาวตอไปก็แตเม่ือลาวทุก

คนบากบั่นขยันหม่ันเพียรและยอมเสียสละดั่งบรรพบุรุษของเราน้ัน ประชาชนรุนหลังจะจารึก

คุณงามความดีของพวกทานไวอยางไมหลงลืม”17 

 งานประวัติศาสตรทั้ งหมดที่กลาวมาน้ัน ลวนแลวเปนงานชิ้นสําคัญในสมัย

ราชอาณาจักรของลาว จะเห็นไดวามีการยกยองเชิดชูกษัตริยคอนขางมากในฐานะผูที่สราง

ประเทศลาวจนกลายมาเปนประเทศลาวในปจจุบัน และงานสวนมากน้ันจะเชื่อมโยมกับ

พระมหากษัตริยสองพระองคสุดทายคือพระเจาศรีสวางวงศ และพระเจาศรีสวางวัฒนา ซ่ึง

สาเหตุน้ันก็เน่ืองมาจากความตองการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยม และยังปลูกฝงใหมีความ

จงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยลาว ใหเกิดความศรัทธาเล่ือมใสในระบอบการปกครอง

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ซ่ึงเปนระบอบการปกครองของประเทศที่เปนอยู ณ 

ขณะน้ัน น่ันเอง 

กระบวนการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยใชพระมหากษัตริยผานแบบเรียนชวง

สมัยราชอาณาจักรลาว สําหรับแบบเรียนในชวงสมัยราชอาณาจักรลาวน้ัน แนนอนวาหาได

ยากยิ่งในยุคสมัยปจจุบัน ซ่ึงเก่ียวกับแบบเรียนในสมัยราชอาณาจักรลาวน้ีไดมีงานที่เขียน

เก่ียวกับเรื่องน้ีคืองานของ ดารารัตน เมตตาริกานนท ในหนังสือชุด “อาเซียน” ในมิติ

ประวัติศาสตร ประวัติศาสตรลาวหลายมิติ โดย ดารารัตน น้ันไดนําแบบเรียนทั้งส้ินสามฉบับ 

ที่มาใชในการวิเคราะหไดแก 

1.หนังสือแบบเรียน พงศาวดารลาวสําหรับชั้นประถม 

2.หนังสือแบบเรียน พงศาวดารลาว โรงเรียนมัธยมแบบประสม ฟางุม ของมหา

สิลา วีรวงส ตีพิมพโดยกระทรวงศึกษาธิการ 

                                                             
17 กะซวงถะแหลงขาวถแลงขาวโคสะนาและกานทองเที่ยว, พะมะหากะสัดองสําคันของลาว, (ม.ป.ท : ม.ป.พ.,1970), 

หนา คํานํา. 
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ผ่านการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ ตังแต่ ค.ศ.1947-ปัจจุบัน 

3.หนังสือแบบเรียนสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 จัดพิมพโดยกรมมัธยมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยหนังสือเรียนทั้งสามฉบับน้ีน้ันจะมีเน้ือหาสวนใหญที่เนนไปที่สมัยกษัตริยทั้งส้ิน 

โดยมีการนําเสนอเรื่องราวตาง ๆ ที่ เกิดขึ้นในแตละรัชกาล อิงแนวการเขียนในรูปแบบ

พงศาวดาร หนังสือแบบเรียนในชวงน้ีน้ันจะเนนประเด็นสําคัญไปที่การสรางชาติภายใตแนวคิด

เรื่อง “ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และรัฐธรรมนูญ” 18 โดยในสวนที่เก่ียวกับการปลูกฝง

อุดมการณชาตินิยมโดยใชพระมหากษัตริยผานแบบเรียนน้ัน มีดังตอไปน้ี 

ในหนังสือแบบสอนอานภาษาลาวชั้น ก กา ตอนที่หน่ึงน้ัน ไดมีบทอานคือ “เทิดทูน

สมเด็จพระเจามหาชีวิต เคารพนับถือศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของประเทศ 

คือวิธีเดียวเทาน้ันจะทําใหราชอาณาจักรลาวอยูเปนอิสระได” หนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร

ลาวในชวงน้ันส่ิงที่ไดรับการใหความสําคัญมากที่สุดคือ เรื่องราวเก่ียวกับพระมหากษัตริยของ

ลาวในฐานะผูที่มีบุญคุณตอประเทศ ที่ไดสรางสาพัฒนาประเทศชาติใหอยูตราบจนปจจุบัน ดัง

จะเห็นไดจากในคํานําของมหาสิลา วีระวงส ที่เขียนในหนังสือ แบบเรียนพงศาวดารลาว ที่ได

เขียนเอาไววา “ขาพเจาขออุทิศบุญกุศลที่ขาพเจาควรไดรับเน่ืองจากการเขียนพงศาวดารลาว

ขึ้นไวน้ี ถวายแกพระมหากษัตริยาราชลาวทั้งหลายทุกพระองค ที่ไดทรงปกครองประเทศลาว

มา และแกประชาชนลาวผูรักชาติทั้งหลาย ทั้งในอดีตและปจจุบันขอใหประเทศลาวจงเปน

ดินแดนแควนเขตของชนชาติลาวตลอดไป ดวยความสุขซุมรมเย็นตราบชั่วดินฟาทลาย”19 

สําหรับกษัตริยที่ไดรับการเทิดพระเกียรติในแบบเรียนลาวมากที่สุดน้ันคือกษัตริยที่ทํา

ใหอาณาจักรเปนปกแผนม่ันคง มีความเจริญรุงเรือง และเปนกษัตริยที่มีความกลาหาญสามารถ

                                                             
18 ดารารัตน เมตตาริกานนท, ชุด”อาเซียน”ในมิติประวัติศาสตร ประวัติศาสตรลาวหลายมิต,ิ (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 

2555), หนา 119. 
19 เรื่องเดียวกัน, หนา 121. 
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ที่จะกอบกูอาณาจักรไดแกพระเจาฟางุม พระเจาโพธิสารราช สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช พระ

เจาสุริยวงศาธรรมิกราช และเจาอนุวงศ20 

วีรกรรมของพระมหากษัตริยพระองคตางที่ไดกลาวไปน้ันไดรับการย้ําอีกครั้งใน

หนังสือแบบเรียนพงศาวดารลาวสําหรับโรงเรียนมัธยม โดยไดใหภาพอยางละเอียด  

ความสําคัญขององคพระมหากษัตริยลาวสมัยราชอาณาจักรที่ไดจากการจัดประชุมใหญ

นักเรียนนักศึกษาแหงชาติครั้งที่สอง เม่ือวันที่ 10 – 18 เมษายน 1972 น้ันพบวาหน่ึงในมติของ

ที่ประชุมใหญคือ เห็นควรใหสราง “อนุสาวรียเจาฟางุม ซ่ึงหมายถึงลาวรวมลาว อนุสาวรียเจาสุ

ริยวงศาธรรมิกราช หมายถึง ลาวศิวิไลซ อนุสาวรียเจาอนุวงศ หมายถึงลาวตอสู”21 

กระบวนการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยใชพระมหากษัตริยผานการสราง

อนุสาวรียวีรกษัตริยลาว อนุสาวรียวีรกษัตริยแหงแรกที่สรางในสมัยราชอาณาจักรหลังจากที่

ประเทศลาวไดเอกราชแลวน้ันคืออนุสาวรียสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช ผูซ่ึงเปนวีรกษัตริยลาว

ที่ตั้งเวียงจันทนเปนนครหลวงของอาณาจักรลานชาง ใน ค.ศ.1563 และเปนผูที่สรางธาตุหลวง 

สมเด็จพระไชยเชษฐาจึงถือเปนสัญลักษณสําคัญอยางหน่ึงของความเปนชาติลาว โดยอนุสาวรีย

ของพระองคน้ันตั้งอยูที่หนาพระธาตุหลวง เวียงจันทน อยูในทาน่ังบนบัลลังก22 การสราง

อนุสาวรียเจาไชยเชษฐาน้ันไดสําเร็จใน ค.ศ.1959 และรัฐบาลราชอาณาจักรลาวน้ันไดถือเอา

เปนวันสําคัญของชาติวันหน่ึง คือมีพิธีวางพวงมาลาแกอนุสาวรียน้ีในวันบุญฉลองธาตุหลวง 

เชนเดียวกันกับการบูชาพระธาตุหลวงซ่ึงตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ของทุก ๆ ป23 นอกจาก

อนุสาวรีย เจาไชยเชษฐาแลวน้ันยังมีอนุสาวรียของเจามหาชีวิตศรีสวางวงศอีกสองแหง 

ประดิษฐานอยูใกลกับวัดสีเมือง นครหลวงเวียงจันทน สวนอีกแหงน้ันประดิษฐานอยูที่บริเวณ

                                                             
20 เรื่องเดียวกัน, หนา 122-123. 
21 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-i1-

Jan2011-grabowsky-tappe.pdf.  (April 6,2016). 
23Ibid.,  p.171. 
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ผ่านการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ ตังแต่ ค.ศ.1947-ปัจจุบัน 

พระราชวังหลวงพระบาง นอกจากน้ียังมีอนุสาวรียกษัตริยจําปาศักดิ์ คืออนุสาวรียเจาคําสุกซ่ึง

เจาบุญอุม ณ จําปาศักดิ์ สรางขึ้นในชวงเวลาที่ไลเล่ียกันกับอนุสาวรียเจาไชยเชษฐาธิราชอีก

ดวย24 

จากทั้งหมดน้ันจะเห็นไดวาการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยใชพระมหากษัตริยของ

ลาวในชวงสมัยราชอาณาจักรน้ันมีหลายลักษณะและแทบจะครอบคลุมอยูในทุกมิติของสังคม

ลาวในชวงน้ัน ซ่ึงก็เพราะเปนชวงที่ประเทศลาวยังคงปกครองอยูในระบอบกษัตริย การปลูกฝง

เก่ียวกับกษัตริยจึงถือเปนส่ิงจําเปนและไดรับการตอกย้ําในหลายครั้ง ซ่ึงทั้งหมดน้ันก็เพื่อเปน

การสรางความม่ันคง และสรางความชอบธรรมใหกับระบอบการปกครองที่เปนอยูในสมัยน้ัน

น่ันเอง 

การกลับมาเริ มฟืนฟูการปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยมโดยใช้พระมหากษัตริย์ของ

ภาครัฐลาวนับตังแต่หลังนโยบายจินตนาการใหม่(ค.ศ.1986 – 2016) 

 การเปล่ียนแปลงการปกครองในลาวเม่ือ ค.ศ.1975 น้ันทําใหความสําคัญของ

พระมหากษัตริยจึงไดถูกลดทอนลงไปดวย ดังจะเห็นไดจาก มติสรางตั้งระบอบสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชน ที่กลาวไววาจะลบลางระบอบราชาธิปไตย พรอมทั้งทุกรองรอยเศษ

เหลือของระบอบดังกลาวอยางส้ินเชิง25 ดวยเหตุน้ีการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมในลาวโดยใช

พระมหากษัตริยชวงแรกหลังจากที่เปล่ียนแปลงการปกครอง ค.ศ.1975 จึงไดหยุดชะงักลง 

เน่ืองจากพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ในชวงน้ันจะเนนใหพื้นที่ในสวนเก่ียวกับอุดมการณสังคม

นิยม เชิดชูการตอสูของประชาชน และของพรรคประชาชนปฏิวัติลาว ในการสรางชาติเสีย

                                                             
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 กีลา และทํามะกาน , 

1979 ),  หนา 73. 
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มากกวา26 และยังมีการสรางลัทธิบูชาวีรบุรุษของชาติขึ้นมาอีกดวย โดยยกยองใหไกสอน พมวิ-

หาน เปนวีรบุรุษของชาติลาวน่ันเอง 

 แนนอนวาส่ิงตางๆที่รัฐบาลลาวไดทําหลังจากการปฏิวัติเปล่ียนแปลงการปกครองน้ัน 

ถือเปนส่ิงที่แปลกแตกตางและคอนขางที่จะขัดกับความเชื่อ วิถีชีวิตดั้งเดิมของลาว ดวยเหตุน้ี

จึงทําใหประชาชนลาวเกิดความตระหนก ตกใจและงุนงงกับส่ิงที่เกิดขึ้น และมีประชาชนลาว

จํานวนไมนอยที่ตองหนีล้ีภัยไปยังตางประเทศ เน่ืองจากไมสามารถปรับตัวเขากับระบอบใหม

ไมได27 จนกระทั่ง เม่ือ ค.ศ.1986 ดวยเหตุปจจัยหลายๆดานทําใหลาวตองเปล่ียนนโยบาย เกิด

เปน “นโยบายจินตนาการใหม”28 ขึ้นมาน่ันเอง โดยในชวงแรกของนโยบายจินตนาการใหมน้ัน

ลาวยังมิไดมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางดานวัฒนธรรม ยังคงนโยบายความเปนสังคมนิยม

ดังเดิม แตเม่ือถึงตนทศวรรษ 1990 รัฐบาลลาวก็ไดเริ่มมีความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงเก่ียวกับ

วัฒนธรรมของชาติลาว รัฐบาลลาวน้ันเริ่มที่จะหันกลับมารื้อฟนการเชิดชูวีรกษัตริยในอดีตของ

ลาว ในฐานะมูนเชื้อความเปนชาติลาวน่ันเอง29 ซ่ึงถือไดวาเปนการการกลับมาเริ่มฟนฟูการ

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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ผ่านการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ ตังแต่ ค.ศ.1947-ปัจจุบัน 

กระบวนการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยการสรางงานเขียนท่ีเกี่ยวกับ

พระมหากษัตริยลาวชวงต้ังแตหลังนโยบายจินตนาการใหม รายชื่อหนังสือเก่ียวกับวีรกษัตริย

ลาวทั้งหมดที่เขียนขึ้นหลังนโยบายจินตนาการใหม หนังสือที่เก่ียวกับกษัตริยของลาวหลังจาก

เกิดนโยบายจินตนาการใหมแลวน้ันมีอยูจํานวนมากเชนกัน ดังตารางที่แสดงใหเห็นดังตอไปน้ี 

ปที่พิมพ ชื่อหนังสือ ผูเขียน/หนวยงานทีผ่ลติ 

1988 (คร้ังท่ี 1) 

2010 (คร้ังท่ี 2) 

เจาอนุ 1767 – 1829 ประชาชนลาว

และเอเชียอาคเนย (เร่ืองเกาปญหา

ใหม) 

มะยุรี และ เผยพัน เหงาสี

วัดทะนา 

1996 (คร้ังท่ี 1) 

2004 (คร้ังท่ี 3) 

สมเด็จพระเจาไชยเชษฐาธิราช ดวงไซ หลวงพะสี 

1997 (คร้ังท่ี 1) 

2008 (คร้ังท่ี 3) 

สมเด็จพระเจาฟางุม ดวงไซ หลวงพะสี 

1997 (คร้ังท่ี 1) 

2002 (คร้ังท่ี 2) 

2010 (คร้ังท่ี 3) 

สัมมนาประวัติศาสตรลาว ตามหา

รอยเจาอนุวงศ 

คณะภาษาวรรณคดีและ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย

แหงชาติ 

2000 3 วีรกษัตริยแหงอาณาจักรลาวลาน

ชาง 

ดวงไซ หลวงพะสี 

2001 การเมืองพวน คณะค 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 

2002 สานลึบพะสูน คณะค 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 

2002 ผูนําพาสถาปนาอาณาจักรลานชาง 

เอกภาพ พระยาฟางุมแหลงหลา

ธรณี ครบรอบ 650 ป 

กระทรวงแถลงขาวและ

วัฒนธรรม 
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ปที่พิมพ ช่ือหนังสือ ผูเขียน/หนวยงานที่ผลิต 

2002 วีรกรรมเจาอนุวงศ สุเนด โพทิสาน 

2003 วีรกรรมพระเจาอนุวงศ กระทรวงแถลงขาวและ

วัฒนธรรม 

   

2004 พ้ืนเวียงสมัยเจาอนุ คณะค 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 

2010 ชีวประวัติพระเจาอนุวงศ สิลา วีระวงส 

2010 ทาวเหลาคํา (เจาราชวงศ) ดวงจัน วันนะบุบผา 

2010 สานลึบพะสูน ดวงจัน วันนะบุบผา 

ที่มา: ผูวิจัยไดรวบรวมและปรับปรุงเองบางสวน จากหนังสืองานเขียนทาง

ประวัติศาสตรประเภทชีวประวัติในลาว ค.ศ.1975 – 2010: สถานภาพความรู ของ ดารารัตน 

เมตตาริกานนท และ ดุษฎีนิพนธ การเชิดชูวีรกษัตริย: การเมืองชาตินิยมกับการดํารงอยูของรัฐ

สังคมนิยมลาวในยุคโลกาภิวัตน ของ อนินทร พุฒิโชติ  

จากการที่ผูวิจัยไดลงพื้นที่สํารวจที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ นคร

หลวงเวียงจันทน เม่ือวันที่ 19-21 มีนาคม 2016 และหลวงพระบางวันที่ 7-8 เมษายน 2016 

โดยผูวิจัยไดสํารวจทั้งในรานหนังสือตางๆทั้งของรัฐและของเอกชนทั่วเมือง  หอสมุดแหงชาติ

ลาว ที่เวียงจันทน และหอสมุดแขวงหลวงพระบางรวมถึงจุดขายหนังสือตามสถานที่ทองเที่ยว

ตางๆดวยพบวางานเขียนเก่ียวกับวีรกษัตริยเหลาน้ีที่ยังคงปรากฏพบเห็นอยูโดยทั่วไปน้ันมี 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 และหนังสือทั้งส่ีเลมขางตนของดวงไซ หลวงพะสี  
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ผ่านการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ ตังแต่ ค.ศ.1947-ปัจจุบัน 

โดยหนังสือทั้ง 7 เลมน้ันก็มีจุดประสงคในการเขียนที่เหมือนกันน่ันคือเพื่อเปนการ

ปลูกฝงใหผูอานมีความรักความหวงแหนชาติ อีกทั้งเพื่อแสดงใหเห็นวาอดีตกับปจจุบันน้ันมี

ความเชื่อมโยงกัน และจะสังเกตไดวาพระมหากษัตริยที่ไดรับการใหความสําคัญอยางมากในยุค

น้ีน้ันคือพระเจาอนุวงศเพราะมีหนังสือจํานวนมากที่เก่ียวกับพระองคและเปนที่แพรหลาย

มากกวาหนังสือเลมอ่ืนๆ โดยเฉพาะหนังสือเจาอนุ 1767 – 1829 ประชาชนลาวและเอเชีย

อาคเนย (เรื่องเกาปญหาใหม)” ของ มะยุรี และ เผยพัน เหงาสีวัดทะนาที่ไดรับการแปลเปนทั้ง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติ 30 และผลจาก

งานคนควาเรื่องเจาอนุวงศของ มะยุรี และ เผยพัน เหงาสีวัดทะนาน้ัน ยังทําใหเกิดเปนงาน

สัมมนาประวัติศาสตรลาวที่จัดขึ้นเม่ือวันที่ 21-23 มกราคม 1997 ณ มหาวิทยาลัยแหงชาติ 

วิทยาเขตดงโดก ซ่ึงเน้ือหาในงานสัมมนาก็ไดรับการบันทึกจัดพิมพเปน “หนังสือสัมมนา

ประวัติศาสตรลาว ตามหารอยเจาอนุวงศ”ของคณะภาษาวรรณคดีและมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยแหงชาติ31 น่ันเอง ซ่ึงเปนส่ิงที่ยืนยันไดเปนอยางดีวา รัฐบาลลาวในชวงยุค

หลั งจากเป ล่ียนแปลงประ เทศตามนโยบายจินตนาการ ใหม น้ันให ความสําคัญ กับ

พระมหากษัตริยอยูมาก โดยเฉพาะเจาอนุวงศน้ันจะไดรับการยกยองมากที่สุด 

กระบวนการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยการอุทิศพื้นท่ีใหกับอดีตวีรกษัตริยใน

งานเขียนประวัติศาสตรชาติลาวชวงต้ังแตหลังนโยบายจินตนาการใหม นอกจากหนังสือที่

เขียนขึ้นเพื่อเชิดชูวีรกษัตริยลาวโดยตรงแลวน้ันแนนอนวาในหนังสือประวัติศาสตรชาติลาวเลม

ตางๆก็ลวนใหพื้นที่ ในการเชิดชู ยกยองอดีตวีรกษัตริย เหลาน้ีดวยเชนกัน โดยหนังสือ

                                                             
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,สํามะนาปะหวัดสาดลาวเลื้องตามหาฮอยเจาอะนุวง, 

(นะคอนหลวงเวียงจัน : คะนะอะนุกํามะกานทบทวน,ฮบโฮมและเขียนปะหวัดสาดนะคอนหลวงเวียงจัน 450 ป, 2010),

หนา 13. 
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ประวัติศาสตรชาติที่จะยกมาเปนตัวอยางน้ันถือเปนหนังสือที่ไดรับความนิยม และมีอยาง

แพรหลายอยูโดยทั่วไป32 ดังตอไปน้ี  

หนังสือประวัติศาสตรลาว (ดึกดําบรรพ-ปจจุบัน) ผูที่คนควาประวัติศาสตรลาวเพื่อ

ใชในการจัดทําหนังสือเลมน้ีน้ันมีสองทานดวยกันน่ันคือ ดร.สุเนด โพทิสาน และ ทานหนูไซ 

พูมมะจัน และมีผูที่ชี้นําคือทานโอสะกัน ทํามะเทวา หนังสือเลมน้ีไดใหขอมูลเก่ียวกับกษัตริย

ลาวในอดีตในลักษณะที่เชิดชูบูชาในฐานะผูใหกําเนิดและสรางสาประเทศลาวขึ้น เริ่มตั้งแตสมัย

ของขุนบรม และมาส้ินสุดที่สมัยของเจาอนุวงศ โดยในเลมน้ีน้ันจะใหพื้นที่กษัตริย 4 พระองค

มากที่สุดไดแก พระเจาฟางุม, พระเจาไชยเชษฐาธิราช, พระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช และ    

พระเจาอนุวงศ 

จากในสวนของอารัมภบทที่เขียนโดย ดร.สุเนด โพทิสานน้ัน ก็ไดแสดงใหเห็นถึง

ความตองการเชื่อมโยงความรุงเรืองในอดีตของลาวเขากับ สปป.ลาว ในปจจุบันดวยเชนกัน 

โดยการเชื่อมโยงน้ีแสดงใหเห็นถึงวา พรรคประชาชนปฏิวัติลาวน้ันเปนพรรคที่ทําใหลาวเปน

หน่ึงเดียว ทําใหคนลาวสามัคคีและจะสรางความเจริญรุงเรืองใหกับลาวเหมือนดังที่เคยเกิดขึ้น

ในสมัยของพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราชน่ันเอง33 นอกจากน้ีหนังสือเลมน้ียังมีส่ิงที่นาสนใจอีก

คือในสวนคํานําของทานโอสะกัน ทํามะเทวาซ่ึงเปนผูชี้นําในการจัดทําหนังสือเลมน้ีขึ้น ไดกลาว

วาประวัติศาสตรลาวเลมน้ีถือเปนประวัติศาสตรกระแสหลักของลาว เปนขอมูลที่สําคัญอันหน่ึง

ในการโฆษณาศึกษาอบรมใหประชาชนลาวบรรดาเผาในปจจุบันและรุนตอๆไปใหมีนํ้าใจรักชาติ 

รักระบอบใหม และมีคุณสมบัติที่ดี และที่นาสนใจอยางยิ่งน้ันคือทานโอสะกันน้ัน ยังไดเขียน

เอาไวดวยวา สังคมลาวหรือชาติลาวน้ันกาวเขาสูรัฐชาติ (Nation-State) อยางสมบูรณตั้งแตใน

ศตวรรษที่ 14 หรือใน ค.ศ.1358 ในรัชสมัยพระยาฟางุมแหลงหลาธรณีน่ันเอง34 

                                                             
32 จากการลงพื้นที่สํารวจของผูวิจัยที่นครหลวงเวียงจันทน เม่ือวันที่ 19-21 มีนาคม 2016 และหลวงพระบางวันที่7-8 

เมษายน 2016 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
33 เรื่องเดียวกัน, หนา g-h. 
34 เรื่องเดียวกัน, หนา a-b. 



 
53 การศึกษากระบวนการปลูกฝังอุดมการณ์ชาตินิยมในสังคมลาว 

ผ่านการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ ตังแต่ ค.ศ.1947-ปัจจุบัน 

หนังสือความเปนมาของชนชาติลาว เขียนโดยมหาบุนมี เทบสีเมืองน้ัน เปนชุด

หนังสือมีทั้งส้ินสามเลมดวยกัน หนังสือชุดน้ีนอกจากเปนที่แพรหลายทั่วไปในประเทศลาวแลว

น้ันยังไดรับการแปลเปนภาษาไทยทั้งสามเลมอีก พระมหากษัตริยที่ผูเขียนอุทิศพื้นที่ในหนังสือ

เลมน้ีมากน้ันจะมีสองพระองคน่ันคือพระเจาฟางุม และจะมากที่สุดในสวนของพระเจาอนุวงศ 

โดยการเขียนจะเปนลักษณะของการยอพระเกียรติ ชื่นชมความกลาหาญ ความชาญฉลาด มี

ไหวพริบปฏิภาณของพระเจาอนุวงศรวมถึง แมทัพนายกองคนอ่ืนในกองทัพอยางพระยา

นรินทร และ เจาราชวงศเปนตน และยกยองใหถือเปนแบบอยางสําหรับชาวลาวรุนหลังในการ

รักชาติบานเมือง35 

หนังสือประวัติศาสตรลาวโดยยอ เขียนโดยคําเพา พอนแกว เปนหนังสือ

ประวัติศาสตรอีกเลมที่เปนที่แพรหลายโดยทั่วไปในประเทศลาว หนังสือเลมน้ีกลาวถึงกษัตริย

เริ่มตนจากขุนบรม ขุนลอผูเปนบรรพกษัตริยของลาว จากน้ันจึงเปนสมัยของเจาฟางุมผู

รวบรวมดินแดนลาวเอาไวเปนปกแผน36 ตอมาจึงเปนสมัยที่อาณาจักรลาวเริ่มขยายตัวคือใน

สมัยของพระเจาวิชุลราช,พระเจาโพธิสราชและพระเจาไชยเชษฐาธิราช จนกระทั่งอาณาจักร

ลานชางรุงเรืองสูงสุดในสมัยของพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช37 จากน้ันอาณาจักรลานชางได

ออนแอแตกเปนสามอาณาจักรกระทั่งตกเปนเมืองขึ้นของสยาม จนถึงสมัยของพระเจาอนุวงศผู

มีความกลาหาญไดลุกขึ้นเพื่อทําการตอสูปลดแอกจากการปกครองของสยามแตไมสําเร็จ38 การ

เขียนยกยองวีรกษัตริยลาวของหนังสือเลมน้ีน้ันส้ินสุดถึงเพียงสมัยของเจาอนุวงศ ซ่ึงกลาวไดวา

เน้ือหาของหนังสือเลมน้ีน้ันเกินกวาครึ่งเปนเรื่องราวที่เก่ียวกับวีรกษัตริยลาวทั้งส้ิน 

 

 

                                                             
35 บุนมี เทบสีเมือง, ความเปนมาของซนซาติลาว เลม3, (นครหลวงเวียงจันทน: สีสะหวาด, 2011), หนา 122-125. 
36 คําเพา พอนแกว, ปะวัดสาดลาวโดยหยอ, (นครหลวงเวียงจันทน: สีสะหวาด, 2012), หนา 41-47. 
37 เรื่องเดียวกัน, หนา 47-48. 
38 เรื่องเดียวกัน, หนา 92-93. 
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กระบวนการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยใชพระมหากษัตริยผานแบบเรียน

ประวัติศาสตรลาวชวงต้ังแตหลังนโยบายจินตนาการใหม หลังจากการเกิดขึ้นของนโยบาย

จินตนาการใหมน้ัน แบบเรียนลาวไดรับการปรับปรุงในบางสวนนักเรียนลาวน้ันจะเริ่มเรียน

ประวัติศาสตรลาวอยางละเอียดเปนครั้งแรกจากแบบเรียนวิชาโลกออมตัวเรา ชั้นป.4-ป.5 ฉบับ

ค.ศ.1997 ในสวนที่เก่ียวกับกษัตริยน้ันแบงออกเปน 6 ตอนดวยกันนับแตสมัยอายลาว จนมา

ส้ินสุดที่สมัยเจาอนุวงศ โดยแบบเรียนดังกลาวน้ันไดมีการยกยองวีรกษัตริยลาวทั้งส้ินสาม

พระองคดวยกันดังตอไปน้ี 1.พระเจาฟางุม 2.พระเจาไชยเชษฐาธิราช 3.พระเจาอนุวงศ39 

การเรียนการสอนชั้นระดับมัธยมศึกษาของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใน

ยุคสมัยปจจุบันน้ัน มีวิชาประวัติศาสตรแยกออกมาตางหาก ซ่ึงตางจากในการเรียนการสอนชั้น

ประถม ซ่ึงตั้งแตชั้นมัธยมศึกษาปที ่1-7 น้ันก็ไดมีรูปแบบการเรียนประวัติศาสตรที่แตกตางกัน

ออกไป โดยจะมีแบบเรียนประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และชั้น

มัธยมศึกษาปที ่6 ที่มีเน้ือหาประวัติศาสตรที่เก่ียวของอดีตวีรกษัตริยของลาว โดยในสวนน้ีน้ัน

จะขอยกตัวอยางใหเห็นถึงการยกยองวีรกษัตริยที่ปรากฏในแบบเรียนประวัติศาสตรชั้น

มัธยมศึกษาปที ่6 

แบบเรียนประวัติศาสตรชั้นมัธยมศึกษาปที่น้ันไดมีการกลาวยกยองอดีตกษัตริยลาว

สองพระองคดวยกันน่ันคือเจานันทเสนและเจาอนุวงศในฐานะผูกลาในการพยายามปลดแอก

ตนเองจากสยาม โดยยกยองเจานันทเสนเอาไวดังน้ี 

“ถึงแมวาการตอสู เพื่อความเปนเอกราชของชาวลาวภายใตการนําพาของเจา     

นันทเสน และพระบรมราชาจะไมไดรับชัยชนะก็ตาม แตมันก็ไดแสดงใหเห็นถึงมูนเชื้อรักชาติ

รักความเปนเอกราช และ การตอสูไมยอมจํานนของประชาชนลาว โดยเฉพาะประชาชนลาวใน

สองฝงโขง ที่ตอสูเคียงบาเคียงไหลกันตานศักดินาสยามผูรุกราน...เปนการเสริมขยายนํ้าใจรัก

                                                             
39 ปณิตา สระวาส,ี “การสรางสํานึกความเปนชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยผานแบบเรียน

ช้ันประถมศึกษาตั้งแต ค.ศ.1975-200,” (วิทยานิพนธ มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม2546),  หนา 

176-181. 
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ผ่านการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์ ตังแต่ ค.ศ.1947-ปัจจุบัน 

ชาติ เคียดแคนศักดินาสยามผูกระหายสงคราม และ จะกลายเปนพลังความเคียดแคนน้ีตอกับ

ศักดินาสยามตลอดไปจนกวาจะไดรับชัยชนะ”40 

ซ่ึงหลังจากส้ินสุดสมัยพระเจานันทเสนแลวน้ันการลุกฮือขึ้นปลดแอกจากสยามของ

ประชาชนลาวก็ไดเกิดขึ้นอีกครั้งในสมัยของเจาอนุวงศ ซ่ึงแบบเรียนเลมน้ีก็ไดยกยองเจาอนุวงศ

เอาไวดังน้ี 

“ถึงแมวาขบวนการตอสูของประชาชนลาวตานศักดินาสยามภายใตการนําของเจา

อนุวงศจะไมประสบผลสําเร็จ แตมันก็ไดกลายเปนบทสะทอนและเปนบทเรียนอันประเสริฐ

ใหแกคนลาวในระยะตอมา ใหเห็นไดเก่ียวกับมูนเชื้อตอสูอันองอาจกลาหาญไมยอมจํานนตอ

ศัตรูของบรรพบุรุษ ที่ไดรวมกันสรางวีรกรรมอันลํ้าเลิศในการตอตานศักดินาสยามเพื่อความ

เปนอิสรภาพและความเปนเอกราชของชาติบทเรียนตอสูตานศักดินาสยาม ไดทําใหลัทธิรักชาติ 

และความเคียดแคนตอศักดินาสยามเพิ่มทวี ประชาชนลาวไดจดจํานํ้าใจรักชาติและวีรกรรม

แหงการตอสูสมัยเจาอนุวงศ อยางไมมีวันลืมมาจนถึงปจจุบัน...”41 

ทั้งหมดน้ันเปนตัวอยางการยกยองวีรกษัตริยที่ปรากฏอยูในแบบเรียนของลาวยุคสมัย

หลังนโยบายจินตนาการใหมเปนตนมา ซ่ึงจะเห็นไดวามีการปลูกฝงเก่ียวกับวีรกษัตริยลาว

นับตั้งแตชั้นประถมศึกษาจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลยทีเดียว 

กระบวนการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยอุทิศพื้นท่ีในพิพิธภัณฑใหกับอดีตวีร

กษัตริยลาว พิพิธภัณฑเก่ียวกับประวัติศาสตรชาติของลาวที่สําคัญที่สุดน้ันคือ หอพิพิธภัณฑ

แหงชาติ นครหลวงเ วียงจันทน ซ่ึงภายในแสดงประวัติศาสตรลาวนับตั้ งแตยุคกอน

ประวัติศาสตรเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคสมัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปจจุบัน 

ในสวนของประวัติศาสตรลาวสมัยโบราณน้ัน เปนสวนที่กลาวถึงอดีตวีรกษัตริยของลาวทั้งส้ิน

สามพระองคไดแกพระเจาฟางุม, พระเจาไชยเชษฐาธิราช และพระเจาอนุวงศ ซ่ึงก็ไดแบงเปน

หองจัดแสดงออกเปนสามหองของแตละพระองคโดยการจัดแสดงแตละหองที่ เก่ียวกับ

                                                             
40 กะซวงสึกสาทิกาน และ กีลา สะถาบันคนควาวิทะยาสาดกานสึกสา, แบบเฮียนปะวัดสาด ซั้นมัดทะยมสึกสา ปที่6, 

(นะคอนหลวงเวียงจัน: วิสาหะกิดโฮงพิมสึกสา , 2002), หนา122. 
41 เรื่องเดียวกัน, หนา 134. 
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พระมหากษัตริยก็ใหภาพแทนกษัตริยแตละพระองคแตกตางกัน โดยพระเจาฟางุมเปนกษัตริยผู

มีพระปรีชาสามารถรวบรวมลาวเปนปกแผนพระเจาไชยเชษฐาทรงมีพระปรีชาสามารถพัฒนา

ลาวใหมีความเขมแข็ง ศิลปะ วัฒนธรรมมีความเจริญรุงเรือง ทรงยายเมืองหลวงมาตั้งที่

เวียงจันทน อีกทั้งยังสามารถตานทัพพมาที่เขามารุกรานได สวนพระเจาอนุวงศคือกษัตริยผูกลา

นําลาวประกาศเอกราชไมใหตกเปนเมืองขื้นของสยาม42 

นอกจากน้ีน้ันผูวิจัยยังไดมีโอกาสไปยังพิพิธภัณฑไกสอน พมวิหาน ซ่ึงตั้งอยูบริเวณ

หลัก 6 นครหลวงเวียงจันทน พิพิธภัณฑแหงน้ีสรางขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติของไกสอน พมวิหาน 

วีรบุรุษคนสําคัญของชาติ แตกระน้ันพิพิธภัณฑแหงน้ีก็ยังมีสวนที่เก่ียวกับกษัตริยอยูเล็กนอยน่ัน

คือ เม่ือเดินเขาไปชมในสวนของพิพิธภัณฑแลวน้ัน ทางดานซายมือจะมีสวนจัดแสดงที่เปนรูป

แกะสลักของพระมหากษัตริยทั้งสามพระองคน่ันคือพระเจาฟางุม พระเจาไชยเชษฐาธิราช และ

พระเจาอนุวงศ แมวาสวนที่เก่ียวกับพระมหากษัตริยในพิพิธภัณฑไกสอน พมวิหานน้ันจะมี

แสดงอยูแคสวนเดียวและเปนเพียงสวนเล็กๆ แตก็มีความนาสนใจอยางยิ่งเน่ืองจากเปนส่ิงที่

ตอกย้ําแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของพระมหากษัตริยทั้งสามพระองคน้ีวาทางภาครัฐของลาว

น้ันใหความสําคัญมากนอยเพียงใด43 

กระบวนการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยการสรางอนุสาวรียวีรกษัตริยลาว   

ใน ค.ศ.2001 น้ัน รัฐบาลลาวไดริเริ่มโครงการที่จะสราง 12 อนุสาวรีย บรรพบุรุษลาว ผูสราง

คุณงามความดีใหแกประเทศชาติและประชาชนลาวทั้งชาติ โดยจากทั้งหมด 12 แหงน้ัน มีอยู 3 

แหงดวยกันที่เปนอนุสาวรียของวีรกษัตริย คือ พระยาฟางุม, เจาอนุวงศและเจาสุริยวงศา

ธรรมิกราช44 

                                                             
42 จากการลงพื้นที่ของผูวิจัยที่หอพิพิธภัณฑแหงชาติ  นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือ

วันที่ 21 มีนาคม 2016 
43 จากการลงพื้นที่ของผูวิจัยที่หอพิพิธภัณฑไกสอน พมวิหาน นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว เม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2016 
44 Volker Grabowsky, Southeast Asian Historiography Unravelling the Myths, p.55. 
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สําหรับเหตุผลของโครงการสรางอนุสาวรียเหลาน้ีขึ้นน้ันทางกระทวงแถลงขาวและ

วัฒนธรรม ไดกลาววา “เปนเพราะลาวน้ันมีบรรพบุรุษผูสําคัญในแตละระยะประวัติศาสตร จึง

จําเปนตองกอสรางอนุสาวรียเพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงคุณงามความดีของพวกทาน ซ่ึงที่ผานมา

ไดมีอนุสาวรียอยูนอยหากเทียบกับประเทศเพื่อนบานที่เขามีอยูมากมาย ซ่ึงบางครั้งเขาก็

อุปโลกนขึ้นมาวาเปนจริงทั้งๆที่ไมไดมีตัวตนอยูจริงๆ แตของเราน้ันทั้งมีความเปนจริง มีทั้ง

วีรกรรมตัวจริงมีเหตุการณจริงจึงสมควรสรางขึ้นมา...เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของพวกทานที่ได

เสียสละและตอสูอยางองอาจกลาหาญเพื่อประเทศชาติบานเมือง เพื่อความเปนชาติ เพื่อความ

เปนลาว เพื่อเอกราช เพื่อประชาชนลาวบรรดาเผา ทําใหพวกเราอยูสุขสบายมีบานเมือง มี

เรือนอยูในทุกวันน้ี และมีเกียรติศักดิ์ศรีเหมือนกับประเทศอ่ืนๆในโลก”45 

ซ่ึงอนุสาวรียวีรกษัตริยทั้งสามแหงน้ีน้ัน ไดสรางเสร็จไปแลวสองแหงน่ันคืออนุสาวรีย

เจาฟางุมและอนุสาวรียเจาอนุวงศ โดยอนุสาวรียเจาฟางุมน้ันรัฐบาลลาวไดทําการปนหลอขึ้น

เน่ืองในโอกาสการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 650 ปแหงการสถาปนาอาณาจักรลานชางใน 

ค.ศ.2003 การปนหลออนุสาวรียน้ีขึ้นน้ันไดกําหนดทวงทาใหเปนทวงทาลักษณะส่ือความ

หมายถึงความเปนเอกภาพของชาติ บริเวณดานลางอนุสาวรียทั้ง ส่ีดาน บอกเก่ียวกับ

จุดประสงคการหลอ และ เลาถึงประวัติวีรกรรมพระเจาฟางุม46 นอกจากน้ีตรงดานหนาของ

อนุสาวรียยังมีแผนปายสองแผนปาย เปนปายจารึกโอวาทของพระเจาฟางุม ซ่ึงมีเน้ือหาโดย

ภาพรวมที่บอกใหคนลาวรัก สามัคคีกัน และทําเพื่อประเทศชาติ47 

สวนอนุสาวรียเจาอนุวงศน้ันไดสรางขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองนครหลวงเวียงจันทนครบรอบ 

450 ป รัฐบาลลาวไดจัดพิธีสมโภชนอนุสาวรียพระเจาอนุวงศอยางยิ่งใหญในวันที่  7 

พฤศจิกายน 2010 ถือเปนอนุสาวรียที่ใหญและสูงที่สุดของลาวในปจจุบัน โดยทาทางของ

                                                             
45 กะซวงถะแหลงขาว และ วัดทะนะทํา, ผูนําพาสะถาปะนาอานาจักลานชาง เอกะพาบ พะยาฟางุมแหลงหลาทอละนี 

คบฮอบ 650 ป, (นะคอนหลวงเวียงจัน: โฮงพิมแหงลัด กะซวงถะแหลงขาวและวัดทะนะทํา , 2002), หนา 12-13. 
46 จากการลงพื้นที่ของผูวิจัยที่อนุสาวรียเจาฟางุม  นครหลวงเวียงจันทน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เม่ือ

วันที่ 19 มีนาคม 2016 
47 กะซวงถะแหลงขาว และ วัดทะนะทํา, ผูนําพาสะถาปะนาอานาจักลานชาง เอกะพาบ พะยาฟางุมแหลงหลาทอละนี 

คบฮอบ 650 ป, หนา 87-91. 
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อนุสาวรียน้ันรัฐบาลลาวไดใหความหมายไววาเปนการใหอภัยและอโหสิกรรมตอเรื่องราวความ

ขัดแยงในอดีตตอผูที่เคยรุกรานลาว เพื่อสรางความเปนมิตร ขณะเดียวกันน้ันก็ยังแสดงถึง

ความหมายการปลุกระดมคนลาวใหมีความสามัคคี ไมยอมจํานนตอศัตรูผูรุกราน 48 ดวยเชนกัน 

สวนอนุสาวรียพระเจาไชยเชษฐาน้ัน ในชวงทศวรรษ 1990 เปนตนมารัฐบาลลาวได

เริ่มใหความสนใจ เอาใจใสบูรณะฟนฟูใหมีความงดงาม และในโอกาสเฉลิมฉลองเวียงจันทน

ครบรอบ 450 ป พระเจาไชยเชษฐาก็ไดรับความสําคัญโดยการนํารูปไปไวในสัญลักษณการจัด

งานเฉลิมฉลอง เน่ืองจากเปนกษัตริยที่ทรงสรางเวียงจันทนเปนนครหลวงน่ันเอง49 

จากทั้งหมดที่ไดกลาวมาน้ันถือเปนส่ิงที่แสดงใหเห็นไดเปนอยางดีวารัฐบาลลาวในยุค

หลังจากนโยบายจินตนาการใหมน้ัน ไดใหความสําคัญกับวีรกษัตริยลาวในอดีตอยางมาก มีการ

ใชพระมหากษัตริยลาวในการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยม โดยมีทั้งจากหนังสือ แบบเรียน การ

สรางอนุสาวรีย ฯลฯซ่ึงนอกจากเรื่องตางๆขางตนซ่ึงเปนเรื่องหลักแลวน้ัน ก็ยังมีประเด็นยอยๆ

ที่แสดงใหเห็นถึงการเชิดชูกษัตริยของรัฐบาลลาวอีก อาทิ การนําชื่ออดีตกษัตริยมาตั้งเปนชื่อ

ถนนในนครหลวงเวียงจันทน และหลวงพระบาง,มีการตั้งชื่อสนามกีฬาที่ใชในการแขงขันกีฬา

ซีเกมสที่จัดขึ้นที่ประเทศลาวเม่ือ ค.ศ.2009 วาสนามกีฬาเจาอนุวงศ และเม่ือไมนานมาน้ี

ทางการลาวยังไดทําการเปล่ียนชือ่เมืองไซสมบูน แขวงไซสมบูน เปน”เมืองอนุวงศ”เพื่อยกยอง

วีรกรรมอันกลาหาญของพระองค อีกดวย 50 การปลูกฝ ง อุดมการณชาติ นิยมโดยใช

พระมหากษัตริยในลาวชวงหลังนโยบายจินตนาการใหมน้ัน หากไดศึกษาแลวจะเห็นไดถึงความ

แตกตางอยางเห็นไดชัดกับการปลูกฝงอุดมการณชาตินิยมโดยใชพระมหากษัตริยในสมัยพระ

ราชอาณาจักรลาว เน่ืองจากในยุคหลังนโยบายจินตนาการใหมน้ันแมจะมีการปลูกฝงชาตินิยม

โดยใชพระมหากษัตริยเชนกัน แตจะเวนชองวาง ไมไดกลาวถึง ไมไดเชื่อมโยงกับระบอบกษัตริย

ในสมัยพระราชอาณาจักรลาว นอกจากน้ีหากไดสังเกตน้ันจะพบวาชุดประวัติศาสตรที่เขียนขึ้น

ในยุคน้ีน้ัน เปนชุดประวัติศาสตรชุดเดียวกัน มีลักษณะที่คลายกันทั้งหมด ไมวาจะเขียนโดยรัฐ 

                                                             
48 อนินทร พุฒิโชติ, เรื่องเดียวกัน, หนา 179-185. 
49 เรื่องเดียวกัน, หนา 178-179. 
50 ASTVผูจัดการออนไลน, “ลาวตั้ง “เมืองอนุวง” เฉลิมพระเกียรติบรมกษัตริย ตั้งจังหวัดใหมอีก 1 จังหวัด,” เขาถึงได

จาก http://www.manager.co.th/IndoChina/ViewNews.aspx?NewsID=9570000001654. (17 เมษายน 2016). 
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บุคคลทั่วไป หรือแมแตแบบเรียน ซ่ึงก็ถือเปนเรื่องปกติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาว ที่มีระบอบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ที่รัฐน้ันยอมควบคุมส่ือทุกอยางที่จะ

เผยแพรออกไปสูสายตาประชาชนภายในรัฐน่ันเอง 
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สงครามโฆษณาชวนเชือ: ปฏบิตักิารครอบงาํทางความคดิของ

ขบวนการเวยีดกงและสหรัฐอเมรกิาในสงครามเวยีดนาม  

ค.ศ.1960-1975 
 

จุรินทร์ สกุลซิม 
  

ภายใตบริบทความขัดแยงในยุคสงครามเย็นที่ปะทุขึ้นตั้งแตภายหลังสงครามโลกครั้ง

ที่ 2 ไดยุติลง กอเกิดการแสวงหาพันธมิตรเพื่อเปนพลังสนับสนุนอุดมการณทางการเมืองของ

สองอภิมหาอํานาจ ระหวางสหรัฐอเมริกาซ่ึงเปนผูนําโลกเสรีประชาธิปไตยกับสหภาพโซเวียต

ซ่ึงเปนผูนําโลกสังคมนิยมคอมมิวนิสต ทําใหหลีกเล่ียงไมไดที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจะ

ไดรับผลกระทบจากความขัดแยงในครั้งน้ีจุดศูนยกลางความขัดแยงในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใตอยูที่ “อินโดจีน” โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณที่ตั้งของ“สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม” ในปจจุบัน ซ่ึงเสมือนเปน “ศูนยกลางสงครามรอนของสงครามเย็น” ในขณะน้ัน

เวียดนามไดถูกแบงออกเปน 2 สวน ตามขอตกลงสนธิสัญญาเจนีวา ค.ศ.1954 โดยใชเสนขนาน

ที่ 17 เปนเสนแบงระหวางประเทศเวียดนามเหนือ หรือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม กับ

ประเทศเวียดนามใต หรือ สาธารณรัฐเวียดนาม 

ขอตกลงสนธิสัญญาเจนีวา ค.ศ.1954 ที่ เกิดจากชัยชนะของเวียดมินห1 ที่มีตอ

ฝรั่งเศสในยุทธการ “เดียนเบียนฟู” ไดตอกย้ําทรรศนะของประธานาธิบดีไอเซนฮาวรแหง

สหรัฐอเมริกาถึงแนวคิดเรื่อง “ทฤษฎีลมตามกัน” (Domino Theory) ที่กลาววา “ถาเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตตกอยูภายใตอิทธิพลของคอมมิวนิสต เราจะพบกับการพายแพถอยรนทาง

การเมืองครั้งสําคัญ ซ่ึงจะสงผลกระทบไปถึงสวนอ่ืนๆ ของโลกทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่ง

                                                             
1 เวียดมินห (Việt Minh) เปนกองกําลังที่จัดตั้งโดยประธานาธิบดีโฮจิมินหในการปลดแอกเวียดนามออกจากการเปน

อาณานิคมของฝรั่งเศส 
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ตะวันออกกลางและออสเตรเลียจะอยูในสภาวะที่ลอแหลมอยางยิ่ง”2 ทําใหสหรัฐอเมริกา

กลายเปนตัวแสดงนอกภูมิภาคที่สําคัญในการปองปรามภัยคุกคามคอมมิวนิสตในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต จนกลายเปนตัวแปรสําคัญตอการเกิดขึ้นของความขัดแยงในเวียดนาม 

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในเวียดนามถูกเรียกขานวา “สงครามเวียดนาม (สงคราม

อเมริกา)” หรือ “สงครามอินโดจีนครั้งที่ 2” ซ่ึงอยูในชวง ค.ศ.1954-1975 ปะทุรุนแรงขึ้น

นับตั้งแตปลายทศวรรษ 1950 จากการสถาปนาอํานาจของประธานาธิบดีโงดิ่ญเส่ียมแทน

รัฐบาลบาวได ในวันที่ 26 ตุลาคม 1955 แหงสาธารณรัฐเวียดนามซ่ึงสหรัฐอเมริกามีสวนสําคัญ

ในการผลักดันใหโงดิ่ญเส่ียมขึ้นสูอํานาจ ทั้งน้ีรัฐบาลโงดิ่ญเส่ียมมีนโยบายในการปราบปราม

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

นิยมอเมริกาและล่ิวลอ เพื่อรวมประเทศเขาเปนอันหน่ึงอันเดียวกันเพื่อเปนรัฐที่มีเอกราชและ

เสรีภาพทั้งประเทศอยางแทจริง4 

ทั้งน้ี การศึกษาประวัติศาสตรชวงสงครามเวียดนามมีงานเขียนจํานวนมากใหความ

สนใจเก่ียวกับปฏิบัติการทางทหารของขบวนการเวียดกงและสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ปฏิบัติการ

ดานการเมือง โดยเฉพาะ “การโฆษณาชวนเชื่อ” (Propaganda) ซ่ึงมีความสําคัญในการ

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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น้ีจึงประสงคที่จะเปนกระจกสะทอนเรื่องราวอีกแงมุมหน่ึงในของประวัติศาสตรสงคราม

เวียดนาม ผานการยอนดูตรวจสอบปฏิบัติการทางการเมืองดังกลาว เพื่อใหเห็นถึงแนวคิด/

อุดมการณการโฆษณาชวนเชื่อ กลไกการโฆษณาชวนเชื่อ การขับเคล่ือนโฆษณาชวนเชื่อและ

วาทกรรมของขบวนการเวียดกงและสหรัฐอเมริกา 

นยิามของปฏบิัตกิารครอบงาํทางความคดิ 

ปฏิบัติการครอบงําทางความคิด เปนคําที่ผูวิจัยคิดคนขึ้นเพื่อใหนิยามของความหมาย

ปฏิบัติการตาง ๆ ที่ดําเนินการเพื่อวัตถุประสงคในการโนมนาวจิตใจ โฆษณา ปลุกปน ให

ประชาชนเกิดความคิดที่จะเขารวมกับกลุมใดกลุมหน่ึง ไมวาจะโดยสมัครใจหรือไมก็ตาม การ

ครอบงําทางความคิดไดดําเนินการผานการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) ซ่ึงเปนรูปแบบหน่ึง

ของการส่ือสาร เพื่อมุงหวังที่จะสรางความจริงบางประการใหเกิดขึ้น โดยผูรับสารเชื่อวาส่ิงน้ัน

คือ ความจริง ซ่ึงในขอเท็จจริงอาจเปนส่ิงที่บิดเบือนหรือเปนจริงก็ได อีกทั้ง กลไกที่ชวย

ขับเคล่ือนการครอบงําทางความคิดคือ วาทกรรม (Discourse) ซ่ึงเปนชุดของคําพูดที่ทรงพลัง 

และสามารถครอบงําผูรับสารใหรูสึกถึงส่ิงที่เปนวาทกรรมน้ันคือความจริง ทั้งน้ีวาทกรรมที่ทรง

พลังเกิดจากการผลิตซํ้าจนกลายเปนส่ิงปกติในสังคม สําหรับสงครามโฆษณาชวนเชื่อใน

สงครามเวียดนาม ผูวิจัยเห็นวาการใชคําวา “ปฏิบัติการครอบงําทางความคิด” จะชวยให

สามารถวิเคราะหไดถึงปฏิบัติการตาง ๆ ที่จะปรากฏในงานวิจัยตอไปน้ี มีจุดมุงหมายเพื่อ “การ

สรางฐานมวลชนเพื่อเปนฐานการสนับสนุน” ของทั้งขบวนการเวียดกงและสหรัฐอเมริกาไมวา

จะทางดานการเมืองหรือการทหาร 

แนวคิดเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อปรากฏขึ้นตั้งแตสมัยอาณาจักรโรมัน โดยมี

ความหมายตามภาษาละติน แปลวา “โฆษณา” (To propagate) หรือ “เผยแพร” (To sow) 

ซ่ึงใชในกิจการทางศาสนาเพื่อเผยแพรศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก ตอมาไดมีพัฒนาการ

เปนลําดับตามเหตุการณทางประวัติศาสตร ในยุคสมัยใหมนิยามของการโฆษณาชวนเชื่อไดมี

นักวิชาการใหความหมายที่หลากหลายซ่ึงถือไดวาเปนขอเสนอที่นาสนใจในงานเขียนของ 

Jowett และ O’Donnell  
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Jowett and O’Donnell5 นิยามการโฆษณาชวนเชื่อวาเปน เจตนา ระบบ ที่

พยายามสรางบรรดาความรับรู การจัดการกับความรู  และชี้นําพฤติกรรม เพื่อนําไปสู

ความสําเร็จตามความปรารถนาที่นักโฆษณาชวนเชื่อตองการและVictoria O’Donnell and 

June Kable6 ใหคํานิยามวาเปน ความซับซอน ความตอเน่ือง ปฏิสัมพันธของกระบวนการซ่ึงผู

สงสารและผูรับสารถูกเชื่อมตอดวยสัญญะ วัจนภาษา และอวัจนภาษา ผานส่ิงที่ผูโนมนาวจิตใจ

พยายามมีอิทธิพลครอบงําผูถูกโนมนาวจิตใจ เพื่อใหนําไปปรับเปล่ียนทัศนคติหรือพฤติกรรม 

เน่ืองจากผูถูกโนมนาวจิตใจมีความรับรูที่และขยายและเปล่ียนแปลงไป 

Sophana Srichampa7 เสนอวา การโฆษณาชวนเชื่อเปนเทคนิคที่ใชสรางอิทธิพล

ครอบงําความคิด อารมณ และพฤติกรรมของกลุมคน เพื่อประโยชนในการไดรับความ

สนับสนุนจากกลุมคนเหลาน้ัน การโฆษณาชวนเชื่อมีจุดมุงหมายในการโนมนาวจิตใจของผูคน

ใหเชื่อในบางส่ิงหรือกระทําในบางอยางที่พวกเขาไมไดเชื่อหรือกระทําตามปกติ โดยการโฆษณา

ชวนเชื่อเปนรูปแบบหน่ึงของการสราง “วาทกรรมทางการเมือง” ซ่ึงเปน “พลัง” ที่อยู

เบื้องหลังหรือซอนเรนอยูภายใตวาทกรรมน้ัน  

และ Noam Chomsky8 เสนอวา “เหตุผลประการสําคัญของการโฆษณาชวนเชื่อคือ 

การโฆษณาชวนเชื่อมักจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพกับผูคนที่มีการศึกษา (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 อเสนอตาง  ๆ ข างตน เ ม่ือนําการ โฆษณาชวนเชื่อมาใช ในการศึกษา

ประวัติศาสตร Jowett and O’Donnell ไดเสนอวา “เปนการพิจารณาถึงการดําเนินงานของ

นักโฆษณาชวนเชื่อในเหตุการณที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณที่เกิดภายหลัง ซ่ึงสงผลตอการโฆษณา

ชวนเชื่อ” 

สําหรับแนวคิดเรื่องวาทกรรมผูวิจัยไดศึกษาจากบทความของ สมชาย ศรีสันต เรื่อง 

ฟูโกตในการศึกษาหลังการพัฒนา9 และงานเขียนของ กาญจนา แกวเทพ และสมสุข หินวิมาน 

เรื่อง สายธารแหงนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองกับส่ือสารศึกษา10 ซ่ึงไดศึกษาแนวคิด 

วาทกรรมของมิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) 

ฟูโกตสนใจส่ิงที่อยูเบื้องหลังของการกอรูปขึ้นกอนจะมาเปนวาทกรรม ในฐานะที่เปน

ระบบทางสัญญะที่มีความหมาย เปนความคิดชิ้นเล็กชิ้นนอยที่มารวมกันอยางเปนระเบียบ เปน

กฎเกณฑที่ทําใหปรากฏเปนรูปรางทางประวัติศาสตรความเปนมา ซ่ึงบงชี้รูปแบบ วิธีการ ทาที

ของการพูดถึงส่ิงน้ัน รวมถึงบรรดาเทคนิควิธีการเครื่องไมเครื่องมือประกอบการพูด การเขียนที่

ผลิตสราง และสถาปนาระบบกฎเกณฑ รวมทั้งความคิด ส่ิงเหลาน้ีเม่ือเชื่อมตอและเสนอ

ตัวอยางเปนระเบียบ ไดกลายเปนสถาบันที่ทําหนาที่เฉพาะในที่สุด ในอีกรูปแบบหน่ึงวาทกรรม

ก็มีลักษณะเปนตัวแทนที่มองไมเห็นแตเปนส่ิงที่อยูในจิตใจไดรับการรับรองวาเปนความถูกตอง 

โดยสามารถสัมผัสมันไดผานภาษา 

ฟูโกตเห็นวา วาทกรรมเปนส่ิงที่ไมหยุดน่ิง แตเปนความเล่ือนไหลที่ไมตอเน่ืองเปนชิ้น

เล็กชิ้นนอยที่ ไหลเล่ือนมารวมกันในลักษณะที่เรียกวา ปฏิบัติการทางวาทกรรม ซ่ึงเปน

กระบวนการจัดชั้นแบงประเภทความสัมพันธของมโนทัศนตาง ๆ จุดสนใจของฟูโกตจึงไมใช

ภาษา แตเปนภาษาที่กลายมาเปนวาทกรรมในฐานะของการเปนตัวแทนเชื่อมโยงการพูด การ

เขียนทําใหเกิดระบบความหมาย บงบอกรูปแบบวิธีการของการพูดและเขียน กฎเกณฑการ

                                                             
9 สามชาย ศรีสันต, “ฟูโกตในการศึกษาหลังการพัฒนา” ใน อนุสรณ อุณโณ, จันทนี เจริญศรี, สลิสา ยุตะนันท; 

บรรณาธิการ, อานวิพากษ มิเชล ฟูโกต (กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน, 2558) 
10 กาญจนา แกวเทพ, สายธารนักคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเมืองกับสื่อสารศึกษา (กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ, 2541). 
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และสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ค.ศ. 1960-1975 

ประพฤติปฏิบัติตอส่ิง น้ัน วาทกรรมจึงเปนตัวแทนของระบบความหมายที่ มี มิติทาง

ประวัติศาสตร ส่ังสมอยูเปนความทรงจํา เปนความรูที่ถูกสรางขึ้นดวยภาษา และวัตถุที่ถูก

ศึกษาเพื่อเกิดความรู  

นอกจากน้ี ฟูโกตยังชี้ใหเห็นถึงบทบาทและการใชอํานาจจองวาทกรรมที่มีตอมนุษย

ในสังคม และในเวลาเดียวกันก็ตองการทาทายบทบาทและการใชอาจน้ัน ดวยการเปดเผยให

เห็นวาอํานาจและความชอบธรรมของมนุษยกลุมหน่ึงอางวามาจากแหลงความรูสารพัดน้ัน 

แทจริงแลวเปนเพียงผลผลิตของวาทกรรมชุดหน่ึง ๆ เทาน้ัน  

สําหรับการศึกษาปฏิบัติการครอบงําทางความคิด แนวคิดเรื่องวาทกรรมสามารถ

นํามาใชอธิบายถึงวาทกรรมที่ขบวนการเวียดกงใชตลอดชวงสงครามน้ันคือ “ผูรุกรานชาว

อเมริกัน” (American Invaders) ซ่ึงไดเปนวาทกรรมที่ควบคุมสังคมใหตอตานสหรัฐอเมริกา

และหันเขามารวมกับขบวนการเวียดกง ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ไดใชวาทกรรม “เสรี” และ 

“สรางความสงบในเวียดนามใต” (Pacification) เพื่ออางถึงความชอบธรรมในการสนับสนุน

รัฐบาลเวียดนามใตภายใตโครงการตาง ๆ เม่ือพิจารณาตามแนวทางขอฟูโกตก็จะเห็น

ปรากฏการณที่วาทกรรมเหลาน้ันถูกตั้งคําถามและพยายามเปดโปงชุดวาทกรรมน้ัน ๆ เม่ือนํา

แนวคิดเรื่องการโฆษณาชวนเชื่อมาผนวกรวมกับแนวคิดเรื่องวาทกรรมจะทําใหเห็นถึงการ

ขับเคล่ือนของปฏิบัติการครอบงําทางความคิดที่สนับสนุน ตอตาน เพิ่มพูน และลดทอน 

ความชอบธรรมในการส่ือสารของขบวนการเวียดกงและสหรัฐอเมริกาตลอดชวงสงคราม

เวียดนาม 

แนวคิด/อุดมการณข์องขบวนการเวยีดกงและสหรฐัอเมรกิาเพอืสรา้งฐานมวลชนใน

สงครามเวยีดนาม 

แนวคิด/อุดมการณของขบวนการเวียดกง 

ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดจัดใหมีการประชุมสมัชชาพรรคแรงงานเวียดนามครั้งที่ 3 

ระหวางวันที่ 5-10 กันยายน 1960 ที่กรุงฮานอย ตามมติการประชุมในครั้งน้ี เปนการประชุม
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เพื่อสรางลัทธิสังคมนิยมใหเกิดขึ้นในภาคเหนือ รวมถึงเปนการประชุมเพื่อวางแผนการตอสูให

เวียดนามกลับมารวมเปนประเทศที่มีเอกภาพอีกครั้ง พรรคไดปลุกใจใหประชาชนเขารวม

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 สงเสริมประเพณีวัฒนธรรมของประชาชนและความเปนนํ้าหน่ึงใจ

เดียวกันกับบรรดาประเทศสังคมนิยมใหกับภาคเหนือโดยเร็ว เดินหนาอยางเขมแข็ง เดินหนา

อยางม่ันคงเพื่อสังคมนิยม สรางชีวิตที่รุงเรือง ความสุขในภาคเหนือและ ความเปนหน่ึงเดียวใน

ภาคเหนือใหกลายเปนฐานที่ม่ันอันแข็งแกรงสําหรับการตอสูเพื่อรวมประเทศ” (ผูวิจัย) 

เลซวน (Lê Duẩn)ในฐานะเลขาธิการพรรคแรงงานเวียดนามไดรายงานตอที่ประชุม

ถึงงานที่พรรคแรงงานไดรับมอบหมายใหมีสวนรวมจัดตั้งองคกรเพื่อดําเนินงานปฏิวัติในภาคใต 

เพราะพรรคตระหนักวางานหลักในภาคใตคือ การรวมชาติและการกําจัดระบอบการปกครอง

แบบอาณานิคมก่ึงศักดินาในภาคใตใหหมดไป ภายใตการนําของพรรคแรงงานเวียดนามที่

รวมกับชนชั้นกรรมกร ชาวนา และกองทัพเพื่อจัดตั้งแนวรวมปลดปลอยแหงชาติเพื่อตอตาน

สหรัฐอเมริกาและกลุมตัวแทนของสหรัฐอเมริกา อาทิ โงดิ่ญเซ่ียม (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 รายช่ือ 4 บุคคลถัดมาเปนรัฐบาลทีส่ืบตอจากโงดิ่ญเซี่ยม 
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และสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ค.ศ. 1960-1975 

พรรคแรงงานในวันที่ 20 ธันวาคม 196014 โดยมี เหงวียน ฮิว เถอ (Nguyễn Hữu Thọ) เปน

ประธานองคกร ประธานาธิบดีโฮจิมินหไดกลาวถึงจุดประสงคของแนวรวมปลดปลอยแหงชาติ

เวียดนามใตดังน้ี 

“...แนวรวมปลดปลอยแหงชาติเวียดนามใตมีจุดประสงคที่ชัดเจนคือ เพื่อตอตานการ

รุกรานจากสหรัฐอเมริกา  เพื่อประสบความสําเร็จในเรื่องของอิสรภาพ ความสงบสุข และความ

เปนกลาง รวมถึงการกาวไปขางหนาอยาง คอยเปนคอยไปภายใตการรวมตัวกันอีกครั้งของชาติ 

แนวรวมปลดปลอยแหงชาติเวียดนามใตเปนองคกรเคล่ือนไหว แบบชาตินิยมจัดตั้งขึ้นโดยกลุม

ประชาชนผูรักชาติเพื่อตอตานการกดขี่จากสหรัฐอเมริกา แกนนําของแนวรวมปลดปลอย

แหงชาติเวียดนามใตน้ันเปนตัวแทนของคนทางใตที่ทําหนาที่แทนชาวเวียดนามทั้งหมดในการ

เคล่ือนไหวปลดปลอยอิสรภาพของชาวเวียดนามใต โดยดําเนินการภายใตการควบคุมจากพรรค

แรงงานเพื่อรวมกันรวมชาติเวียดนามใหเปนหน่ึงเดียว และตอตานการรุกรานจากสหรัฐอเมริกา

ใหประสบผลสําเร็จไดในที่สุด…”15 

ขบวนการเวียดกงวางนโยบายสําคัญไว 4 ประการคือ16 เพื่อรักษาชาติ (คือการรักษา

ชาติใหรอดพนจากสหรัฐอเมริกาผูรุกราน) เพื่อรวมปตุภูมิขึ้นมาใหม เพื่อสรางเอกราช 

ประชาธิปไตย ความสงบ ความเปนกลาง และความรุงเรืองใหกับเวียดนาม และใชนโยบาย

ตางประเทศเพื่อ “ความสงบสุขและความเปนกลาง” 

โครงสรางการบริหารงานของขบวนการเวียดกงประกอบดวยสองสวนคือ สวนบริหาร

และสวนปฏิบัติการ 17 ในปกดานการบริหารมีหนวยงานหลักที่ กํากับควบคุมดูแลคือ 

“คณะกรรมการกลางของขบวนการแนวรวมปลดปลอยแหงชาติเวียดนามใต” (The NLF 

Central Committee) เปนหัวใจหลักแหงการจัดระเบียบและบริหารงานของขบวนการ     

                                                             
14 ภูวดล ทรงประเสริฐ, อินโดจีนในคริสตศตวรรษที่ 20, หนา 65-70. 
15 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.  
17Ibid.,  p.2. 
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เวียดกงในขณะที่ปกดานการทหารมีกองกําลังประชาชนกูอิสรภาพ (People’s Liberation 

Armed Force-PLAS) เปนหนวยการทหารที่สําคัญ18 

ในดานการตอสูของขบวนการเวียดกงเปนการตอสูที่ผสานการตอสูทางการเมืองเขา

กับการตอสูทางทหาร โครงการปฏิบัติการดานการโฆษณาชวนเชื่อของเวียดกงประกอบดวย

สามโครงการ19 ไดแก ดิกเหว่ิน (Địchvận) การกอกวนและการโฆษณาชวนเชื่อในเขต

ปลดปลอย เซินเหว่ิน (Đânvận) การแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชน และบิญเหว่ิน 

(Binhvận) การแสวงหาการสนับสนุนจากขาราชการทหารและพลเรือนของรัฐบาลเวียดนามใต  

ภารกิจที่สําคัญของขบวนการเวียดกงไดแก งานดานการกอกวน-โฆษณาชวนเชื่อ 

(Agit-Prop) หมายถึง ความพยายามอบรมยอมความรูสึกนึกคิดทั้งโดยการแพรขาวสาร และทั้ง

ทางจิตใจ โดยมุงหมายที่จะโฆษณาชวนเชื่อเก่ียวกับขบวนการเวียดกง และโฆษณาขอเท็จจริง

ของการปฏิวัติใหแกชาวบาน พรอมกันน้ันยังไดกระตุนใหชาวบานรูสึกเกลียดชังสหรัฐอเมริกา

และรัฐบาลเวียดนามใตอีกดวยและสอง งานโฆษนาจัดระเบียบโดยใชกลุมและสมาคมตาง ๆ 

ของขบวนการเวียดกงที่จัดตั้งขึ้นเปนพิเศษเพื่อกระตุนการตื่นตัวของประชาชนภารกิจทั้งสอง

ดานไดมาบรรจบกันในระดับหมูบาน เพื่อจุดมุงหมายในการทําใหรัฐบาลเวียดนามใตสูญเสีย

อํานาจการปกครองในหมูบาน 

ความพยายามในการใชกําลังของรัฐบาลเวียดนามใตเปนหน่ึงในขอกลาวอางของ

ขบวนการเวียดกง เพื่อสรางคะแนนนิยมภายในหมูบานดักลาส ไดใหความเห็นวา ในระยะแรก

ของปฏิบัติการดานการโฆษณาชวนเชื่อในชนบทน้ัน ขบวนการเวียดกงไดใชเน้ือหาการโฆษณา

ชวนเชื่อวา  “ขาศึกนําเอาการใชกําลังรุนแรงมาสูเรา เราปรารถนาแตเพียงตอสูโดยสงบ

                                                             
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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และสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ค.ศ. 1960-1975 

เทาน้ัน”20 แมวาการปฏิบัติการโฆษณาชวนเชื่อไดยุติลงในเชิงสัญลักษณจากการประชุมใหญ

ของขบวนการเวียดกง ระหวางเดือน กุมภาพันธ-มีนาคม 196221 ทวาการโฆษณาชวนเชื่อก็ยัง

เปนหน่ึงในยุทธศาสตรสําคัญของการสรางฐานมวลชนจนถึงชวงปลายสงครามเวียดนาม  

แนวคิด/อุดมการณของสหรัฐอเมริกาตอสงครามเวียดนาม 

สหรัฐอเมริกาถือวาชัยชนะของขบวนการเวียดมินหในยุทธการเดียนเบียนฟูเปนภัย

คุกคามของคอมมิวนิสตที่กําลังแผขยายอิทธิพลมากขึ้น กอปรกับชัยชนะของเหมาเจอตุงและ

พรรคคอมมิวนิสตจีนใน ค.ศ.1949 และสงครามเกาหลีใน ค.ศ.1950 ไดตอกย้ําถึงความเชื่อใน

ทฤษฎีโดมิโน (Domino Theory) ของประธานาธิบดีไอเซนฮาวร (Eisenhower) และนาย

จอหน ฟอสเตอร ดัลเลส (John Foster Dulles) รัฐมนตรีวาการตางประเทศของสหรัฐอเมริกา 

ซ่ึงเปนผูมีบทบาทกําหนดนโยบายสงครามเย็นของสหรัฐอเมริกาในชวง ค.ศ. 1953-195922 

ทฤษฎีดังกลาวเชื่อวา “ถาเอเชียตะวันออกเฉียงใตตกอยูภายใตอิทธิพลของคอมมิวนิสต เราจะ

พบกับการพายแพถอยรนทางการเมืองครั้งสําคัญ ซ่ึงจะสงผลกระทบไปถึงสวนอ่ืนๆ ของโลก

ทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งตะวันออกกลางและออสเตรเลียจะอยูในสภาวะที่ลอแหลมอยาง

ยิ่ง”23 

สมัยรัฐบาลไอเซนฮาวรจึงเปนการเขาแทรกแซงเวียดนามใตเพื่อปองกันไมให

เวียดนามเหนือใชกําลังทหารเขายึดครองและตั้งรัฐบาลเผด็จการเบ็ดเสร็จขึ้นปกครองเวียดนาม

ใต ทั้งน้ีเพราะวาชัยชนะของคอมมิวนิสตจะทําใหเวียดนามเดือดรอนไปอยางกวางขวางและจะ

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, ประวัติศาสตรเวียดนามตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปจจบุนั, 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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ประเทศอ่ืน ๆ ที่ไมใชคอมมิวนิสต ในขณะที่พรรคคอมมิวนิสตแหงชาติเวียดนามแสดงทาที

สนับสนุนการตอสูดวยกําลังการปฏิบัติการแทรกซึมเขามาในเวียดนามใต และการเคล่ือนไหว

ทางการเมืองเพื่อรวมเวียดนามใต 

นโยบายที่มีตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในชวงเวลาน้ี กอเกิดการจัดตั้งองคกร

สนธิสัญญาเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asia Treaty Organization - SEATO) ซ่ึง

เปนองคกรเพื่อความรวมมือทางการทหารและการเมืองในการยับยั้งการขยายตัวของ

คอมมิวนิสตในภูมิภาค แตทวา SEATO ไมไดเปนเครื่องค้ําประกันวาคอมมิวนิสตเวียดนาม

เหนือจะไมขยายตัวลงมายังเวียดนามใต เพื่อใหม่ันใจวาเวียดนามใตจะปลอดจากการรุกราน

หรือแทรกแซงจากเวียดนามเหนือ สหรัฐอเมริกาจึงเขามามีบทบาทโดนตรงในการค้ําประกัน

อธิปไตยของรัฐบาลเวียดนามใต นับตั้งแต ค.ศ.1954 เปนตนมา24 

เม่ือถึงสมัยรัฐบาลเคนเนดี ไดสัญญาวาจะเพิ่มความชวยเหลือทั้งดานทหารและ

เศรษฐกิจแกรัฐบาลเวียดนามใต แตขณะเดียวกันก็ไมพรอมที่จะนําสหรัฐอเมริกาเขาไปรับพันธะ

ผูกพันในการทําสงครามเวียดนามอยางเต็มตัว25 ซ่ึงถือไดวาเปนการเดินตามรอยของรัฐบาล  

ไอเซนฮาวร 

ภายหลังเหตุการณลอบสังหารประธานาธิบดีเคนเนดี รองประธานาธิบดีจอหนสันได

ขึ้นสูอํานาจ มีนโยบายเก่ียวกับสงครามเวียดนามที่มุงเนนในการใชกําลังทางทหารเปนสําคัญ 

ความสําคัญของรัฐบาลเวียดนามใตตอสหรัฐอเมริกา สะทอนจากคํากลาวของประธานาธิบดี

จอหนสันที่มีตอนายเฮนรี แคบอท ลอดจ (Henry Cabot Lodge, Jr.) วา “เราจะตองไม

สูญเสียเวียดนาม ขาพเจาจะไมเปนประธานาธิบดีที่จะตองเห็นเอเชียตะวันออกเฉียงใตเดินไปสู

หนทางเดียวกับจีน”26 อีกทั้งจากบันทึกปฏิบัติการของสภาความม่ันคงแหงชาติ  273   

                                                             
24 สุด จอนเจิดสิน, ประวัติศาสตรเวียดนามตั้งแตสมัยอาณานิคมฝรั่งเศสถึงปจจบุัน, หนา 265. 
25 เรื่องเดียวกัน, หนา 271. 
26 Morison, Commager and Leuchtenburg, The Growth of the American Republic (New York: Oxford 

University Press, 1980), 776. อางใน สมร นิติทัณฑประภาศ, ประวัติศาสตรสหรัฐอเมริกาหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 

ค.ศ. 1975-ปจจุบัน (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553), หนา 18. 
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และสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ค.ศ. 1960-1975 

(National Security Action Memmorandum 273) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายประกาศสําคัญ

ของสหรัฐอเมริกาตอเวียดนามใตวา “เพื่อชวยเหลือรัฐบาลและประชาชนของประเทศน้ันให

ประสบชัยชนะตอการกบฏที่ไดรับการนําและสนับสนุนจากพวกคอมมิวนิสตนอกประเทศ”27 

นอกจากน้ีใน ค.ศ.1964 ไดเกิด “มติอาวตังเก๋ีย” (Tonkin Gulf Resolution) ซ่ึง

สหรัฐอเมริกาและฝายบริหารของรัฐบาลเรียกวา “มติเอเชียตะวันออกเฉียงใต” (Southeast 

Asia Resolution) ที่ไดมอบอํานาจใหประธานาธิบดีมีอํานาจหนาที่โดยถูกตองตามกฎหมายใน

การใชทหารทําสงครามเวียดนามอยางเต็มที่ในฐานะจอมทัพ แมวาจะไมไดมีการประกาศ

สงครามกับเวียดนามเหนืออยางเปนทางการก็ตาม หลังจากมติอาวตังเก๋ียประกาศใชจํานวน

ทหารอเมริกันถูกสงไปยังสนามรบเวียดนามกวา 475,000 คน28 เพื่อปฏิบัติการคนหาและ

ทําลาย (Search and Destroy) พวกเวียดกงใหหมดส้ินไปจากเวียดนามใต 

เหตุผลประการหน่ึงในการแทรกแซงเวียดนามใตของประธานาธิบดีจอหนสัน สะทอน

จากสุนทรพจนของเขาในวันที่ 7 เมษายน 1975 ณ มหาวิทยาลัยจอนสฮอปกินส (Johns 

Hopkins University) เขาไดตอบคําถามที่ถามวา “ทําไมส่ิงน้ีคือสภาพความเปนจริงของความ

กังวลของพวกเรา ทําไมพวกเราตองไปเวียดนามใต” 

“... พวกเราไปที่น่ันเพราะ เรามีสัญญาที่จะตองรักษา ตั้งแตป 1954 ประธานาธิบดี

ของสหรัฐอเมริกาทุกคนไดเสนอที่จะสนับสนุนประชาชนของสาธารณรัฐเวียดนาม (เวียดนาม

ใต) เราตองชวยสราง และเราตองชวยปองกัน ดังน้ัน ในหลายปที่ผานมา เราไดทําตามคํา

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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จากความขัดแยงที่แบงออกเปนสองฝายทามกลางสังคมอเมริกันที่มีทัศนคติตอ

สงครามเวียดนาม คือ ฝายสนับสนุนการทําสงคราม เรียกวา เหยี่ยว (Hawks) กับ ฝายตอตาน

สงครามเวียดนาม เรียกวา นกเขา (Doves) เปนปจจัยภายในประเทศที่สําคัญ ซ่ึงสงผลตอ

คะแนนนิยมในตัวประธานาธิบดีจอหนสัน ผนวกกับเหตุการณการโจมตีในวันตรุษญวน       

(Tet Offensive 1968) ซ่ึงเปนการฉีกภาพมายาที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกามักโฆษณาชวนเชื่อตอ

สังคมอยูเสมอวาฝายเวียดนามใตกําลังไดเปรียบหรือสถานการณเปนผลดีตอฝายเวียดนามใต 

ไดถูกแทนที่ดวยความตกตะลึงที่ขบวนการเวียดกงและกองทัพประชาชนของเวียดนามเหนือ

สามารถบุกยึดพื้นที่จังหวัดตาง ๆ ซ่ึงไดทําลายขวัญและกําลังใจของผูคนในเวียดนามใตและ

ทหารอเมริกันไปจํานวนไมนอย อาทิ การเขายึดเมืองเว ซ่ึงถือไดวาเปนศูนยกลางความเชื่อของ

ผูคนเวียดนาม จากอดีตที่เปนราชธานีเกา การเขายึดสถานทูตอเมริกาในใจกลางกรุงไซงอน 

แรงสนับสนุนเพื่อตานสงครามเวียดนามจึงเพิ่มขึ้นในสังคมอเมริกัน 

ภายหลังการเลือกตั้งใน ค.ศ.1960 นิกสันไดขึ้นสูอํานาจในฐานะรัฐบาลใหม จึง

แสวงหาทางยุติสงครามเวียดนาม “อยางมีเกียรติ” เพราะเรื่องน้ีเก่ียวของกับทั้งเกียรติภูมิและ

ความนาเชื่อของสหรัฐอเมริกาทั้งในแงของการรักษาพันธกรณีหรือคําม่ันสัญญาตาง ๆ และการ

มีเจตนารมณที่แนวแนที่จะเผชิญกับการคุกคามทาทายทั้งหลาย ประเด็นทางนโยบายสําคัญจึง

ไดแก การหาทางถอนตัวจากสงครามโดยไมใหเปนการแสดงวาสหรัฐอเมริกาเปนฝายยอมจํานน 

กลไกการโฆษณาชวนเชือของขบวนการเวยีดกง 

ขบวนการเวียดกงมีการจัดตั้งโครงสรางองคกรและสมาคมตางในระดับตาง ๆ เพื่อ

เปนกลไกดําเนินงานปฏิบัติการครอบงําทางความคิด ซ่ึงเปนสวนสําคัญในการสรางฐานมวลชน

สนับสนุนกิจกรรมของขบวนการเวียดกง  

สํานักเลขาธิการ (The Secretariat)  

สํานักเลขาธิการเปนองคกรสําคัญระดับชาติในดานการบริหารและกิจการองคกร โดย

มีเลขาธิการใหญเปนผูบริหาร 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) และควบคุมงานดานส่ือมวลชนและการฝกทักษะของกลุมปลุกปน-โฆษณา 

แผนกสรางศรัทธาในการทหาร (Military Proselytizing Section) ปลูกฝงความศรัทธาใน

กองทัพใหกับบรรดาสมาชิกเวียดกง แผนกบริหาร (Administrative Section) ดูแลดาน

งบประมาณ รายจาย ขาวสาร ความปลอดภัย และการส่ือสารของขบวนการเวียดกง30 

สํานักงานกลางเวียดนามใต (Central Office for South Vietnam- COSVN)   

สํานักงานกลางเวียดนามใตเปนองคกรที่ถูกกอตั้งโดยพรรคลาวดงเพื่อดําเนินกิจกรรม

ของคอมมิวนิสตในเวียดนามใต อีกทั้งยังเปน “คณะกรรมการเพื่อรวมชาติ” (Reunification 

Board) ของคณะกรรมการกลางพรรค ซ่ึงมีกลไกการทํางาน 6 แผนก ไดแก แผนกองคกร 

(Organization Section) ควบคุมการบริหารงานทุกกิจกรรมที่เก่ียวของกับสมาชิกขององคกร 

และดูแลปญหาการลงทะเบียนและการสมัครสมาชิกระดับสูงแผนกการโฆษณาชวนเชื่อ 

วัฒนธรรม และการปลูกฝง (Propaganda, Culture, and Indoctrination Section) หรือ

เรียกวา แผนกโฆษณาชวนเชื่อและการฝกอบรม (Propaganda and Training Section) ดูแล

ส่ือในการโฆษณาชวนเชื่อของขบวนการเวียดกง แผนกการเงินและเศรษฐกิจ (Finance and 

Economy Section) ดูแลดานงบประมาณ อัตราภาษีแผนกความปลอดภัย (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 

สํานักงานกลางเวียดนามใตยังมีบทบาทสําคัญในการกอตั้ง สถานีวิทยุ Southern 

Liberation Radio หรือที่ในปจจุบันเรียกวา Voice of  Ho Chi Minh City People ที่กอตั้ง

ขึ้นในวันที่ 1 กุมภาพันธ 1962 ในจังหวัดดงนาย (Đồng Nai) หางจากไซงอนเพียง 30 

กิโลเมตร  สถานีวิทยุน้ีทําใหเกิดจุดเปล่ียนในการตอสูเพื่ออิสรภาพแหงชาติ โดยการรองขอ

ความชวยเหลือของประชาชนเพื่อรวมกันสรางอิสรภาพใหเกิดจากการนําของประธานาธิบดี  

โฮจิมินห คณะกรรมการพรรคลาวดง และขบวนการเวียดกง32 สถานีวิทยาแหงน้ีเปนอีกหน่ึง

กลไกในการโฆษณาชวนเชื่อของขบวนการเวียดกงที่มีความสําคัญ เพราะตั้งอยูในพื้นที่ของ

เวียดนามใต ทําใหการกระจายเสียงสามารถเขาถึงผูคนในเวียดนามใตได  

นอกจากสถานีวิทยุ Southern Liberation Radio ที่มีบทบาทสําคัญในการตอตาน

สหรัฐอเมริกา ยังคงมีสถานีวิทยุ Hanoi Radio ซ่ึงมีบทบาทสําคัญไมนอยไปกวากัน สถานีวิทยุ 

Hanoi Radio มีนักวิทยุที่มีชื่อเสียงเปนสตรีชาวเวียดนามชื่อ จ่ิงถิเหงาะ (TrịnhThịNgọ) 

ในชวงสงครามเวียดนาม เธอไดออกอากาศรายการสามรายการตอวันดวยการใชภาษาอังกฤษ

โจมตีกองทัพอเมริกัน ในทุก ๆ วันเธอจะอานรายชื่อทหารอเมริกันที่เพิ่งถูกฆา โนมนาวจิตใจ

ทหาร GIs วาการรุกรานเวียดนามใตของสหรัฐอเมริกาเปนส่ิงที่ไมยุติธรรมและผิดศีลธรรม 

พรอมกันน้ันก็ไดเปดเพลงตอตานสงครามเพื่อที่จะทําใหเหลาทหาร 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. 
32Vietnam News “Southern Liberation Radio's 50th birthday” available from 

http://vietnamnews.vn/politics-laws/220701/southern-liberation-radios-50th-birthday.html  (April  13, 

2016). 
33Neatorama “Now Hear This: Radio War Propagandists”available from 

http://www.neatorama.com/2011/08/29/now-hear-this-radio-war-propagandists/ (April 13, 2016). 
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องคกรวิจัยกลาง  

องคกรจิวัยกลางของเวียดกงที่ตั้งอยู ณ กรุงฮานาย หรือที่เรียกวา มีสาขาสืบขาวลับ

ซับซอนมาจากแหลงตาง ๆ ทั่วโลก และมุงอยูที่เวียดนามใตเปนสําคัญ องคกรวิจัยน้ีทํางาน 

ตาง ๆ ใหพรรคลาวดงและกองทัพเวียดนามเหนือ โดยอยูภายใตการควบคุมดูแลอยางใกลชิด

ของประธานโฮจิมินห แบงเปน 6 แผนก และมีหนวยงานพิเศษเก่ียวกับรหัสโดยเฉพาะ ไดแก 

แผนกบริหาร แผนกพลพรรค แผนกส่ือสารติดตอ แผนกจารกรรม แผนกวิจัย และแผนก

ฝกอบรม แตละแผนกมีสาขางานเปนหนวยยอย ๆ รับผิดชอบ อาทิ แผนกวิจัยมีสาขายอยฝาย

การเมือง ฝายเศรษฐกิจและฝายทหาร การสืบขาวจากตางประเทศมีศูนยพิเศษดําเนินงาน

ติดตอกันกับหนวยพิเศษที่ไฮฟองและฮองกาย34 

กลุมสนับสนุนกิจกรรมของขบวนการเวียดกง  

สมาคมกูอิสรภาพฝายปฏิบัติงาน 6 องคกร เปนสมาคมเคล่ือนไหวทางการเมืองและ

สนับสนุนการปฏิบัติการของขบวนการเวียดกง ไดแก สมาคมกู อิสรพภาพของชาวนา 

(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 

บทบาทของสมาคมเหลาน้ีคือการแทรกซึมอยูในชมชนตาง ๆ ของเวียดนามเหนือและ

ใต ซ่ึงเปดรับสมาชิกที่มีคุณลักษณะตรงตามชื่อของสมาคม เชน ชาวนาก็จะสมัครเขาสมาคมกู

อิสรภาพของชาวนา แรงงานก็จะสมัครเขาสมาคมกูอิสรภาพของแรงงาน สวนสมาคมกู

อิสรภาพทางวัฒนธรรมเปนศูนยรวมบรรดาผูที่สรางผลงานดานวัฒนธรรม อาทิ นักเขียน ซ่ึง

                                                             
34 สหรฐัอเมริกา, กระทรวงตางประเทศ, การรกุรานจากทางเหนือ รายงานเรื่องเวียตนามเหนือกอกวนรังควานเพือ่ยึด

อํานาจในเวียดนามใต (พระนคร: ศิริพัสต, 2508), หนา 41-42. 
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สมาคมแตละสมาคมจะมีขอกําหนดในการรับสมัครและระเบียบในการดําเนินงานที่แตกตางกัน

ออกไป ทั้งน้ี สมาคมที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักของขบวนการเวียดกงคือ สมาคมกูอิสรภาพ

ชาวนา เน่ืองจากประชากรสวนใหญของเวียดนามประกอบอาชีพเกษตรกรรม35 

ยุทธศาสตรก์ารดําเนนิการโฆษณาชวนเชือ  

ขบวนการเวียดกงไดมีคําส่ังตอสมาชิกใน ค.ศ.1961 เพื่อเริ่มการโฆษณาชวนเชื่อผาน

ใบปลิว การใชใบปลิวจะใชในบริเวณพื้นที่ที่ขบวนการเวียดกงไมสามารถควบคุมได เวียดกงมี

จุดประสงคเพื่อกอใหเกิดการลุกขึ้นและตอสูกับรัฐบาลเวียดนามใตและสหรัฐอเมริกา เวียดกง

ไดใชพื้นที่ที่ไมมีหนวยงานหรือเปนพื้นที่ออนไหว อาทิ บริเวณเมืองหลวงของจังหวัดเปนพื้นที่

ปฏิบัติการ ใบปลิวเหลาน้ีไดกอใหเกิดความหวังในหมูประชาชนเพื่อตอตานศัตรูและเพื่อความ

เขมขนของการปฏิวัติ สําหรับในพื้นที่ที่เวียดกงมีอิทธิพลอยูแตทวาศัตรูยังคงสามารถควบคุม

พื้นที่ได เวียดกงจะใชการโฆษณาชวนเชื่อผานใบปลิวเพื่อการกอตั้งองคกรลับขึ้น ส่ิงเหลาน้ีเปน

จุดประสงคของการใชใบปลิว ใบปลิวจะใชเผยแพรเก่ียวกับนโยบายทั่วไปเทาน้ัน สําหรับ

รายละเอียดเชิงลึกจะใชการกอกวน-ชวนเชื่อ (Agit-Prop) ผานการปฏิบัติการแบบส่ือสารตัวตอ

ตัว เพราะมีความกังวลถึงความลับหากใชใบปลิวมากเกินไป36 

เปาหมายในการโฆษณาชวนเชื่อของขบวนการเวียดกงนอกจากจะเปนประชาชน

ทั่วไปแลว ยังไดกําหนดเปาหมายไปที่บรรดาขาราชการทหารและพลเรือนของเวียดนามใต 

เน่ืองจากขาราชการเหลาน้ีเปนกลไกสําคัญในการขับเคล่ือนระบอบการปกครองในเวียดนามใต 

อีกทั้งยังเสมือนเปนแขนขาของการปกครองที่สหรัฐอเมริกาใหการสนับสนุนอยูเบื้องหลังดวย 

เวียดกงจึงริเริ่มโครงการบิญเหว่ิน (Binhvận) เพื่อบอนทําลายกําลังใจของทหารเวียดนามใต 

 

                                                             
35 อานเพิ่มเติมใน ไพค, ดักลาส, เวียดกง: การจดัระเบียบงานและเทคนิคของแนวกูอิสรภาพแหงชาติเวียดนามใต, 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.26-

27. 
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และสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ค.ศ. 1960-1975 

กลไกการโฆษณาชวนเชือของสหรฐัอเมรกิาและรฐับาลเวยีดนามใต ้

การโฆษณาชวนเชื่อขอสหรัฐอเมริกาเริ่มตนในเวียดนามเริ่มตนตั้งแต ค.ศ.1954 ซ่ึง

เปนชวงเวลาที่สหรัฐอเมริกาไดเริ่มตนเขามาใหความชวยเหลือเวียดนามใตจากขอตกลงที่ไดทํา

ไวกับฝรั่งเศส จนกระทั่งตนทศวรรษ 1960 มีองคกรเฉพาะสามองคกรที่ดําเนินการในดานการ

โฆษณาชวนเชื่อและปฏิบัติการสงครามจิตวิทยา ไดแก 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” ของสหรัฐอเมริกาก็ไมสําฤทธ์ิผลจาก

การปฏิบัติการขององคกรทั้งสาม37จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 1965 องคกร The Joint U.S. 

Public Affairs Office (JUSPAO) ไดกลายเปนตัวแทนของสหรัฐอเมริกาที่มีอํานาจในการ

ดําเนินกิจกรรมดานโฆษณาชวนเชื่อทุกกิจกรรม ขณะที่รัฐบาลเวียดนามมีกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Ministry Of Information) เปนหนวยงานประสานงานกับ JUSPAO และมี

นโยบายประนีประนอมแหงชาติที่มุงรณรงคใหผูที่เปนคอมมิวนิสตกลับใจมาเขารวมกับรัฐบาล

เหมือนกับโครงการ Chieu Hoi ที่ผลักดันโดยสหรัฐอเมริกา 

 The U.S. Information Service (USIS)  

 USIS หรือ The U.S. Information Agency (USIA) เปนหนวยงานดานส่ือสารมวน

ชนของสหรัฐอเมริกา มีบทบาทในการสนับสนุนการระดมทุนและการฝกฝนใหกับเวียดนามใต

เพื่อควบคุมการออกอากาศสามารถดําเนินการไดอยางกวางขวาง38 และใน ค.ศ.1961 USIS ได

วาจางชาวเวียดนามเปนตัวแทนของ USIS เพื่อปฏิบัติงานใหกับ The Vietnamese 

Information Service (VIS) ในแตละจังหวัด ซ่ึง 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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ดอลลารสหรัฐใน ค.ศ.1963 และเพิ่มขึ้นถึง 2.7 ลานดอลลารสหรัฐใน ค.ศ.1968 เพื่อใช

เผชิญหนากับการตอสูดวยการโฆษณาชวนเชื่อของเวียดกง39 

The U.S. Department of State’s Agency for International 

Development (USAID) 

USAID เปนหนอยงานชวยเหลือดานการพัฒนาระหวางประเทศ ซ่ึงไดใหการ

สนับสนุนโครงการ “ปฏิบัติการฝายพลเมืองและการสนับสนุนการพัฒนาชนบท” (Civil 

Operations and Revolutionary Development Support - CORDS) ซ่ึงเปนความ

พยายามสําคัญในการสรางชาติ เพื่อความสงบสุขของประเทศจากการดําเนินโครงการพัฒนา

ชนบทที่ประสานงานกับปฏิบัติการทางทหาร40 โดยมีโครงการ Chieu Hoi เปนหน่ึงในโครงการ

สําคัญของ CORDS   

The Joint Chiefs of Staff’s Military Assistance Command (MACV) 

 กองบัญชาการชวยเหลือทางทหารของสหรัฐอเมริกา (MACV) กอตั้งวันที่  8 

กุมภาพันธ 1962 ทําหนาที่ติดตอกับรัฐบาลเวียดนามใต และการวางกําลังที่ปรึกษาทางทหาร

ตั้งอยูในไซงอน แมควีเปนกองบัญชาการชั้นรองทําใหมีขอเสียที่สําคัญหลายประการ เม่ือไดวาง

กองกําลังใน ค.ศ.1965 จําเปนตองมีกองบัญชาการอิสระในเวียดนามขึ้นตรงตอประธานาธิบดี 

โดยผานรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมในวอชิงตัน ทําใหแมควีไมมีอํานาจโดยตรงในการ

ควบคุมปฏิบัติการทางอากาศของกองเรือนอกเวียดนามใต รวมทั้งกองทหารพันธมิตรและทหาร

เวียดนามใต บทบาทของแมควีส้ินสุดใน 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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และสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ค.ศ. 1960-1975 

The Joint U.S. Public Affairs Office (JUSPAO) 

องคกร JUSPAO กอตั้งขึ้นวันที่ 1 กรกฎาคม 1965 อยูภายใตการดูแลของ USIA ซ่ึง

มีสถานทูตอเมริกาแหงเวียดนามใตเปนผูบัญชาการ JUSPAO เปนตัวแทนของสหรัฐอเมริกาที่มี

อํานาจในการดําเนินกิจกรรมดานโฆษณาชวนเชื่อทุกกิจกรรม ซ่ึง Chandler ไดแสดงความเห็น

ไววา “JUSPAO เปนความพยายามอยางยิ่งยวดส่ิงแรกของสหรัฐอเมริกาในการพยายามที่จะ

บูรณาการทัศนคติดานจิตวิทยาของนโยบายตางประเทศเขากับการเมือง เศรษฐกิจ และ

ปฏิบัติการทางทหาร”41  

การแพรกระจายขาวสาร JUSPAO ไดผลิตส่ิงพิมพหลายชนิด เชน โปสเตอร ใบปลิว 

แผนพับ หนังสือพิมพ และนิตยสาร42 และใหการสนับสนุนงบประมาณสรางสถานีวิทยุและ

สถานีโทรทัศนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของเวียดนามใต (Ministry of Information 

- MOI) เพื่อแพรกระจายขาวสารไปยังชุมชนชนบทในประเทศ43 

JUSPAO มีจุดประสงคสําคัญเพื่อบอนทําลายและยกเลิกบรรดากิจกรรมตาง ๆ ที่

สนับสนุนระบอบคอมมิวนิสตในเวียดนามเหนือ และเพื่อชนะ “Heart and Minds” ของชาว

เวียดนามใตและเพิ่มความเขมขนของการสนับสนุนระบอบประชาธิปไตยและชาตินิยมใน

เวียดนามใต ซ่ึงกําหนดกลุมเปาหมายไวสามกลุมคือขบวนการเวียดกงและผูสนับสนุนของพวก

เขาในเวียดนามใต มวลชนและผูนําในเวียดนามเหนือ และผูที่ไมเปนคอมมิวนิสตในเวียดนามใต 

เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว 

โครงการ Chieu Hoi 

โครงการ Chieu Hoi เปนโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงคในการให “ผูที่เปน

สมาชิกของขบวนการเวียดกง หรือฝกใฝในคอมมิวนิสตหันกลับมาเขารวมกับรัฐบาลของ

                                                             
41Jowett, 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. 
43Ibid.,  p.30. 
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เวียดนามใต”44 โดยโครงการจัดตั้งขึ้นตั้งแต ค.ศ.1963-1971 ภายใตการสนับสนุนของ

สหรัฐอเมริกาที่มีตอรัฐบาลเวียดนามใต ซ่ึงผลของโครงกาไดทําใหมีผูเขารวมโครงการประมาณ 

190,000 คน45 

ตามคําอธิบายของ J. A. Koch ที่ศึกษาโครงการน้ีภายใตการสนับสนุนหนวยงาน 

The RAND Corporation46ไดอธิบายวา ชื่อเต็มแรกเริ่มของโครงการ Chieu Hoi คือ “The 

Movement to Regroup Misled Members of the Resistance” (การขับเคล่ือนเพื่อจัด

กลุมใหมใหแกการตอตานของสมาชิกผูเดินผิดทาง - ผูวิจัย) ซ่ึงตอมาใชชื่อเปน “Open Arms” 

หรือในภาษาเวียดนามวา Chieu Hoi47 โดยผูที่กลับใจเขารวมโครงการจะเรียกวา 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 ซ่ึงดํารงตําแหนง The British Advisory Mission 

(BAM) ณ กรุงไซงอน ในสมัยรัฐบาลโงดิ่ญเซ่ียม49 

                                                             
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) เปนองคกรไมแสวงหาผลกําไร กอตั้ง

โดย Douglas Aircraft Company เพื่อเสนอการวิจัยและการวิเคราะหประเด็นตาง ๆ ใหแก กองทัพอเมริกัน The 

Rand Corporation, “History” available from http://www.rand.org/about/history.html (February 22, 

2016). 
47 คําวา Chieuหมายถึง การปรากฏข้ึน 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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และสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ค.ศ. 1960-1975 

สําหรับการสนับสนุนของสหรัฐอเมริกา ในชวงระยะการกอตั้งโครงการ ค.ศ.1963 

สหรัฐอเมริกาไดสงความชวยเหลือผานสํานักงานกิจการชนบท (The Rural Affairs Office) ใน

การจัดทําโครงการฝกฝนเจาหนาที่ปฏิบัติงานและจัดเตรียมกอสรางศูนยอํานวยการChieu Hoi 

(The Chieu Hoi Centers) ตามจังหวัดตาง ๆ50 ซ่ึงทําหนาที่ตอนรับผูที่เขารวมโครงการ 

จนกระทั่ง ค.ศ.1966 โครงการไดถูกนําไปใชอยางกวางขวางในเวียดนามใต ในเดือน

กรกฎาคม Ogden Williams ผูที่ถือไดวาเปนบิดาแหงโครงการ Chieu Hoi ไดเดินทางมาถึง

เวียดนามใต ซ่ึงไดเขามาจัดระเบียบโครงการใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบซ่ึงเขาไดกลาววา 

“ระบบคําส่ังการ...ในการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ Chieu Hoi เรียกรองใหบรรดา

การเงิน การบุคคล และการคมนาคมขนสงทรัพยากร ตองแจงและรายงานโดยตรงตออุปทูต 

William Porter”51 

 พรอมกันน้ัน สํานักงานความรวมมือกิจการสาธารณะของสหรัฐอเมริกา (The Joint 

U.S. Public Affair Office-JASPAO) ไดยกระดับใหโครงการ Chieu Hoi เปนโครงการ

ระดับชาติของรัฐบาลเวียดนามใต ในการชวยเหลือปฏิบัติการสงครามจิตวิทยา และไดใช

ประโยชนจากโครงการน้ีในระดับเขตและจังหวัดผานแผนการ “Guidelines to Chieu Hoi 

Psychological Operation: The Chieu Hoi Inducement Program”52 โดยใหเกิดการ

ประสานงานกันระหวางสหรัฐอเมริกากับรัฐบาลเวียดนามใต (หนวยงานหลักคือ กระทรวงการ

ขาวสาร The Ministry of Information - MOI)  

นโยบายการประนีประนอมแหงชาติ 

นายกรัฐมนตรีเหงวียนเกากีไดประกาศนโยบายแหงชาติที่ชื่อวา “นโยบายการ

ประนีประนอมแหงชาติ” (The National Reconciliation Policy-NRP/ Đại Đoàn Kết) ใน

เดือนเมษายน 1967 ซ่ึงเปนนโยบายที่คลายคลึงกับโครงการ Chieu Hoi โดยนโยบายน้ีรัฐบาล

เวียดนามใตไมเพียงแคจะนิรโทษกรรม รับประกันถึงความเปนพลเมือง หรือสิทธิพลเมือง

                                                             
50 Ibid., p.21. 
51 Ibid., p.26. 
52 Ibid., p.27, 64. 
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เทาน้ัน แตยังชวยเหลือใหพวกเขาเหลา น้ันสามารถหางานที่ เหมาะกับประสบการณ 

ความสามารถ และความสนใจของพวกเขาใหดวย ดั่งที่ปรากฏในคําประกาศวา “พลเมือง

ทั้งหลายที่ยอมละทิ้งอุดมการณของลัทธิคอมมิวนิสตจะไดรับสิทธิทุกอยางที่ปรากฏใน

รัฐธรรมนูญที่หมายรวมถึง สิทธิเสรีภาพ สิทธิในการดํารงชีวิต ทรัพยสิน และชื่อเสียง ซ่ึงมี

กฎหมายคุมครองไว สิทธิในการเลือกตั้ง สิทธิในการกลับคืนสูครอบครัว สิทธิในการเลือก

สถานที่อยูอาศัย และสิทธิในการรับสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐ”53 

การขับเคลือนการโฆษณาชวนเ ชือและวาทกรรมของขบวนการเวียด กงและ

สหรัฐอเมริกา 

การขับเคล่ือนของขบวนการเวียดกง 

จากในบทที่ผานมา จะเห็นไดวาขบวนการเวียดกงไดใหความสําคัญกับโครงสราง

องคกรและการประสานงานอยางเปนระบบ ซ่ึงถือเปนเทคนิคที่ มีประสิทธิภาพในการ

ดําเนินการของขบวนการเวียดกง องคกรหลักที่ควบคุมการบริหารงาน คือ คณะกรรมการกลาง 

(Central Committee of NFLSV) ซ่ึงมีสมาชิกระดับสูงรวมกันวางแผนปฏิบัติงานตางๆ ทั้งน้ี 

สํานักเลขานุการ (the Secretariat) ไดเปนกลไกสําคัญสําหรับปฏิบัติการครอบงําทางความคิด

ในบริเวณเวียดนามเหนือ ที่ประสานงานกับสํานักงานกลางเวียดนามใต (The Central Office 

for South Vietnam - COSVN) ซ่ึงดูแลกิจการในเวียดนามใต 

Sophana เสนอวา รูปแบบใจความของการโฆษณาชวนเชื่อในชวง ค.ศ. 1954-1975 

มีเน้ือความเก่ียวกับ การตอสูกับศัตรูและปกปองประเทศชาติ เปนเรียกรองใหประชาชนตอสู

เพื่อชาติและอิสรภาพของประเทศ โดยรูปแบบใจความของการโฆษณาชวนเชื่อในดานน้ีเปน

เสมือนหน่ึงในยุทธศาสตรการตอสูของรัฐบาลเวียดนามเหนือเพื่อให “ถนนควรไดรับการ

ปกปองจากการทิ้งระเบิดหรือการทําลายลางของสหรัฐอเมริกา เชนเดียวกัน การกอสรางถนน

สําหรับเดินหนาของกองทัพเวียดนามเหนือไปเวียดนามใต”54 ตัวอยางขอความการโฆษณา 

                                                             
53 Koch, J. A., TheChieu Hoi Program in South Vietnam 1963-1971, p.37. 
54 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. 



 
87 สงครามโฆษณาชวนเชือ: ปฏิบัติการครอบงําทางความคิดของขบวนการเวียดกง 

และสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ค.ศ. 1960-1975 

“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”มุงม่ันที่จะทําลายจักรวรรดินิยมอเมริกา และปกปองประเทศชาติเวียดนาม

และ“Giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thỏa long 

mon gước của người”ปลดปลอยภาคใต ปองกันภาคเหนือ รวมเปนหน่ึงเดียวเพื่อฝนที่เปน

จริงของประชาชน55 

ในการปฏิบัติงานขบวนการเวียดกงไดกอตั้งกลุมกอกวน-โฆษณา (Agit-Prop) ขึ้นมา

ปฏิบัติงานในชนบท โดยมีแผนกกอกวน-โฆษณาชวนเชื่อดูและกิจการตาง ๆ ภายใตการควบคุม

ของคณะกรรมการกลาง โดยปฏิบัติการของกลุมกอกวน-โฆษณาจะใชการเขาถึงชาวบานใน

ลักษณะน้ีเปนรูปแบบหลัก อาทิ บันทึกเหตุการณที่ในหมูบานหน่ึง สมาชิกของขบวนการเวีย

ดกงไดเขามาแทรกซึมภายในหมูบานโดยการปลุกปนและโฆษณาชวนเชื่อใหเห็นถึงความ

โหดรายของสหรัฐอเมริกาที่นําสารพิษมาใชในสงคราม สงผลใหพืชผลการเกษตรไดรับความ

เสียหาย ซ่ึงทําใหชาวบานเดือดรอนเปนอยางยิ่ง ภายหลังที่สมาชิกเวียดกงสามารถสถาปนา

อิทธิพลและครอบอํานาจนําในหมูบานได ก็ไดสรางโครงสรางการบริหารและจัดตั้งสมาคมกู

อิสรภาพของเยาวชนขึ้น โดย ตวน (Tuân) เด็กหนุมที่มีความกลาหาญ และศรัทธาในขวยการ

เวียกง ไดเขารวมกับขบวนการเวียดกง จนไดเปนหัวหนาของสมาคม และทายที่สุดไดถูกสงให

ไปฝกฝนการทหารกับกองทัพประชาชนของเวียดนามเหนือ56 

เห็นไดวาบทบาทของกลุมกอกวน-โฆษณาไดเชื่อมโยงกับสมาชิกของสมาคมกู

อิสรภาพตาง ๆ ซ่ึงไดมีรายงานของกระทรวงตางประเทศสหรัฐอเมริกาวา การโฆษณาชวนเชื่อ

ของพวกเวียดกงน้ัน มุงเอานักศึกษาในเวียดนามใตเปนเปาหมายสําคัญ พวกตัวแทน

คอมมิวนิสตเวียดนามเหนือจึงพยายามเกล้ียกลอมพวกกรรมกรหนุม นักศึกษา โรงเรียนมัธยม 

                                                             
55 Srichampa, Sophana. “Vietnamese Propaganda reflections from 1945-2000”, p.90-91. 
56 มัลคอลม ดับลิว เบราน, โฉมหนาสงครามเวียตนาม, แปลโดย ไชยวัฒน ยนเปยม (พระนคร: ผดุงศึกษา, 2510), หนา 

235-268. 
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และมหาวิทยาลัย นายทหารหนุม ๆ และพวกทหารชั้นพลของเวียดนามใตใหมันมานิยมลัทธิ

คอมมิวนิสตและเขารวมกับสมาคมกูอิสรภาพ57 

สมาคมกูอิสรภาพยังมีบทบาทในโครงการ บิ่ญเหว่ิน (Binhvận) มีการรณรงคดวย

การเขียนจดหมายที่มีเน้ือหาบอนทําลายขวัญและกําลังใจของเหลาขาราชการ และบรรยายถึง

สภาพความนาอดสูของเหลาขาราชการที่ตองรับใชรัฐบาลเวียดนามใต การใชใบปลิวที่ มี

เน้ือความโจมตีรัฐบาลเวียดนามใต เชน “ทานอาจเชื่อวาทานไมไดกระทําผิด ถาทานไมไดรับใช

ศัตรูดวยปน แตผูที่ใชเพียงแคปากกาตอสูกับผูน้ันเปนผูกระทําผิด” การใหบรรดาผูหญิง

ปากราย (สมาชิกของสมาคมกูอิสรภาพของสตรี) ในบริเวณตลาดกระชากเส้ือทหารที่เดินผาน

มาแลวดาทอวาเปนตนเหตุแหงความสูญเสียจากสงคราม58 

ถัดมาเปนการขับเคล่ือนการโฆษณาชวนเชื่อและวาทกรรมผานชองทางส่ือสารมวน

ชนจากสถานีวิทยุ Hanoi Radio และ Liberation ซ่ึงผูวิจัยใชหลักฐานจากบทความ Philip M. 

Flammer59 ขอความมากมายที่ถูกเผยแพรอยางกวางขวางจากสถานีวิทยุฮานอย (Radio 

Hanoi) และสถานีลับใน ไดสนับสนุนโดยเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อลาสุดและดีที่สุด (ใน ค.ศ. 

1973) โดยมีผูรับสารที่แทจริงคือ ผูที่ไมเก่ียวของกับเวียดนามใต เปนผูที่มีความคิด “เกลียด” 

มากพอที่จะ “ลุกขึ้น” และ “ลางแคนเพื่อนรวมชาติของเขา” ครั้งหน่ึงเปนที่รับรูวา รูปแบบ

เดนคือ อเมริกันเปนปศาจรายผูรุกรานผูที่เหยียบย้ําสิทธิของชาวเวียดยามไว เวียดกงคือผูชนะ 

และ PLAF ไมมีวันแพ ซ่ึงมีตัวอยางขอความที่ออกอากาศ ดังน้ี 

“สหรัฐอเมริกาคือผูรุกรานเวียดนามใต มันไดสงกองกําลังมากกวา 500,000 จากที่

อ่ืนในแปซิฟกเขามารุกรานเวียดนาม การรุกรานของสหรัฐอเมริกาไดเหยียบย่ําศักดิ์ศรีความ

เปนชาติของเวียดนามไวใตตีน ...การรุกรานครั้งน้ีไดบุกรุกทุกครอบครัวของชาวเวียดนาม เปน

ผลมาจากการรุกรานของสหรัฐอเมริกาและรัฐบาลหุนเชิด ทุก ๆ ครอบครัวในเวียดนามมีบาง

คนถูกฆาหรือไดรับบาดเจ็บ บานและทรัพยสินถูกทําลาย” (Hanoi Radio, March 8, 1969)60 

                                                             
57 สหรัฐอเมริกา, กระทรวงการตางประเทศ, การรุกรานจากทางเหนือ: รายงานเรื่องเวียตนามเหนือกอกวนรังควานเพื่อ

ยึดอํานาจในเวียดนามใต (พระนคร: ศิริพัสต, 2508), หนา 21. 
58 ไพค, ดักลาส, เวียดกง: การจัดระเบียบงานและเทคนิคของแนวกูอิสรภาพแหงชาติเวียดนามใต, หนา 346-348. 
59 M. Flammer, Philip, “Communist Propaganda in South Vietnam” in Brigham Young University 

Studies Vol. 13, No. 2 (Winter 1973), p.206-213. 
60 M. Flammer, Philip, “Communist Propaganda in South Vietnam”, p.210. 
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และสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ค.ศ. 1960-1975 

เปนขอความที่แสดงใหเห็นถึงความโหดรายของสหรัฐอเมริกาในฐานะผูรุกราน และ

สะทอนความทุกขยากที่ชาวเวียดนามจองเผชิญกับภัยของสงครามซ่ึงใน ค.ศ.1969 เปน

ชวงเวลาที่สหรัฐอเมริกาไดมีการใชกองทัพอากาศโจมตีทิ้งระเบิดในสงครามเวียดนามเรียบรอย

แลว  

สําหรับ “ความจริงพื้นฐาน” ถูกย้ําอยูตลอดเวลา เปนความจริงวา รัฐบาลเวียดนาม

ใตไมเคยถูกกลาวถึงโดยปราศจากคําบุพบทที่เหมาะสม เชน ขี้ขา (Lackey) หุนเชิด (Puppet) 

หรือ ล่ิวลอ (Satellite) หรือในบางเวลาก็ใชคําเรียกวา “คนขายชาติ เปนผูที่ขายวิญญาณเพื่อ

เงินดอลลาร”  

“แกง Thieu-Ky-Huong เปนพวกทรยศ พวกเขาบริหารประเทศเพื่อสนับสนุนการ

รุกรานของสหรัฐอเมริกาและหากินกับมัน ผลประโยชนน้ีก็เพื่อเปนฝายตอตานการส้ินสุด

สงครามจากการรุกรานของสหรัฐอเมริกา และตอตานการมีเอกราช ประชาธิปไตย สันติภาพ 

ความเปนกลาง และการรวมชาติของประเทศเรา พวกเขาไมเคยเปนตัวแทนชาวเวียดนามใต 

เสียงของพวกเขาไรคาส้ินด”ี (Liberation Radio, February 5, 1969)61 

ในบางครั้งก็มีการอางถึงพรรคลาวดงในการดําเนินงานของเวียดกง “การตอสูของ

พวกเราแสดงใหเห็นถึงความอุทิศตนและการขัดขืนของเรา เพราะพวกเราไดรับความใสใจและ

เรียนรูมาจากพรรค … ความศรัทธาของพวกเราในพรรคและการปฏิวัติไดชวย...พัฒนา...ฟนฟู

ทรัพยากรและชีวิตความเปนอยู ในการตอสูและขจัดบรรดาศัตรู” (Hanoi Radio, 5 March 

1969) 

นอกจากน้ียังมีอีกหน่ึงขอความที่นาสนใจจากหนังสือพิมพกูอิสรภาพที่กลาวถึงชาย

คนหน่ึงพยายามตอตานพลพรรคของสหรัฐอเมริกาและเวียดนามใตจนทายที่สุดเขาเสียชีวิตลง 

“เขาเผชิญหนากับพวกโจรและส่ังวา “หยุด แกไมมีสิทธิที่จะมาปลนอะไรก็ตามใน

ดินแดนของพวกเรา” ทหารอเมริกันผูชั่วราย ทําเหมือนไมไดยิน แลวขับรถออกไป แตเขา

พรอมที่จะเขาไปสกัดพวกโจร รถไถระดับพื้นดินไดบดเขาแนบไปกับพื้นดิน บรรดาชาวบานรีบ

ว่ิงออกมาดู จึงปลุกพลังขึ้นมาใหม เขาลุกจากพื้น ยึดแขนขึ้นมาแลวกลาวไปวา “ฉันจะไมยอม

                                                             
61 Ibid., p.209. 
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ตายจนกวาจะทําใหแก ...” ยังไมทันไดจบคําพูดของเขา เขาก็ถูกรถไถระดับพื้นดินว่ิงทับแลว

แยกรางออกเปนสองสวน แขนของเขาที่ยังคงยึดไว และดวงตาเปดออกดวยความโกรธแคน 

แมวาจะยังคงถูกทํารายจากศัตร”ู (Liberation Newspaper, 6 March 1969)62 

เห็นไดวาขอความตาง ๆ ที่ปรากฏผานสถานีวิทยุทั้ งสองไดผลิตซํ้าและตอกย้ํา

เก่ียวกับ “ความโหดรายของสหรัฐอเมริกา” ไปควบคูกับการโจมตี “รัฐบาลเวียดนามใต” วาไร

ความชอบธรรมในการบริหารปกครอง ซ่ึงการผลิตซํ้าการโฆษณาชวนเชื่อเหลาน้ีอยูภายใต

กรอบของวาทกรรมเรื่อง “ผูรุกรานชาวอเมริกัน” (American Invaders)  

 ตอมาคือการใช “ใบปลิว” (Leaflets) ซ่ึงถือไดวาเปนเครื่องมือสําคัญในการเผยแพร

การโฆษณาชวนเชื่อและผลิตซํ้าวาทกรรม Bobby Lee Horton ไดวิเคราะหเน้ือหาในใบปลิวที่

ที่สะสมโดย Douglas เขาเสนอวา เน้ือหาหลักที่ขบวนการเวียดกงใชในการโฆษณาชวนเชื่อ

ประกอบดวย การปลุกเรากําลังใจ ตราหนาศัตรูผูรุกราน สรางเกลียดชังสหรัฐอเมริกา สราง

เกลียดชังรัฐบาลเวียดนามใต และสนับสนุนการตอสู เสมือนเปนอาวุธชนิดหน่ึงที่ตอสูกับศัตรู 

ซ่ึงสอดคลองกับขอเสนอของSophana ในขางตนตัวอยางขอความในการโฆษณาชวนเชื่อ

ดังตอไปน้ี 

“หลังจากขอตกลงเจนีวา เวียดนามเหนือไดเอกราชเปนที่เรียบรอยและในเวียดนาม

ใตระบบอเมริกา-เซ่ียม (US-Diem) พยายามทําลายขอตกลงน้ี พวกเราไมไดมีการเลือกตั้งตัว

ทั่วไปรวมชาติ ตลอด 9 ปที่ผานมา พวกมันไดฆาชีวิตผูคน ทํารายผูหญิง ตัดตัว ผาทองและเอา

ตับของประชาชนกวาพันคน กอใหเกิดความอดอยาก ตกงาน ละผูหญิงจํานวนมากตอง

กลายเปนโสเภณี 

... แตดวยการเคล่ือนไหวของผูหญิงทั่วทุกมุมโลก พวกเราตองชวยขบวนการเวียดกง

สรางหมูบานตอสู (The Fighting hamlets) เพื่อทําลายหมูบานยุทธศาสตร (The Strategic 

                                                             
62 Ibid., p.208. 
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และสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ค.ศ. 1960-1975 

Hamlet) พัฒนาความรูของคุณเก่ียวกับสถานการณทางการเมือง คุณจะตองเอาชนะอุปสรรค

ตาง ๆ ใหได” (ใบปลิวของสมาคมกูอิสรภาพสตรี ใน ค.ศ.1963)63 

จากใบปลิวขางตนสะทอนถึงเหตุการณชวง ค.ศ.1961-1963 ซ่ึงเปนชวงเวลาที่

สหรัฐอเมริกาและรัฐบาลโงดิ่ญเซ่ียมไดริเริ่มโครงการหมูบานยุทธศาสตร (The Strategic 

Hamlet/ ấp chiến lược) เปนโครงการที่ใหชาวเวียดนามในชนบทตั้งถิ่นฐานใหมในบริเวณที่

รัฐบาลจัดตั้งให เพื่อแยกผูคนใหออกหางจากอิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต หมูบานมีลักษณะ

ทางกายภาพที่เดนชัดคือ “มีรั้วหนามลอมรอบ” โครงการน้ีไดสรางความเดือดรอนใหแก

ประชาชน เพราะ ผูเขารวมโครงการไมไดรับความชวยเหลือตามที่รัฐไดใหสัญญาไว 

“ชวงเวลาแหงการตอสูเพื่อชาติมาถึงแลว ประชาชนที่เขาใจสถานการณปฏิบัติตน

ดวยความฉลาดในชวงเวลาฉุกเฉินเสมอ สหายทั้งหลาย รีบลุกขึ้นมายืนเคียงขางประชาชนและ

ขบวนการเวียดกงเพื่อพุงชนพวกทรยศ ระบอบทําลายประเทศของเวียดนามใต เตะจักรวรรดิ

นิยมอเมริกาใหกระเด็นออกไปจากเวียดนามใต เอาชัยชนะกลับมาเพื่ออธิปไตย อิสรภาพของ

ประเทศเรา และอิสรภาพของประชาชนชาวเวียดนาม 

โชคชะตาของประเทศเราตกอยูในชวงเวลาแหงความแตกแยก ใหบรรดาผูรักชาติที่

แทจริงรวมเขากับประชาชนทั้งหมดเพื่อเดินหนาไปสูชัยชนะอันมีเกียรติของปตุภูมิ” (ใบปลิวใน

ค.ศ. 1968)64 

จากใบปลิวขางตนสะทอนเหตุการณสําคัญที่เ กิดขึ้นในสงครามเวียดนามคือใน      

ค.ศ.1968 เกิดเหตุการณ The Tet Offensive ซ่ึงกอนหนาเหตุการณน้ีสหรัฐอเมริกาได

ประเมินการณมาตลอดวามีชัยเหนือกวาขบวนการเวียดกง แตเหตุการณดังกลาวไดพังทลาย

การโฆษณาถึงความเหนือกวาน้ันลง เพราะเหตุการณน้ีขบวนการเวียดกงและกองทัพประชาชน

สามารถบุกยึดเมืองสําคัญตาง ๆ ได อาทิ เฮว (Huế) เปนเมืองหลวงเกาและราชวังเดิมของราช

สํานักเวียดนาม อีกทั้งสามารถบุกยึดสถานทูตสหรัฐในกรุงไซงอนไดในชวงเวลาหน่ึงดวย 

ใบปลิวดังกลาวจึงสะทอนความฮึกเหิมของเวียดกงในการตอตานสหรัฐอเมริกา จากขอมูล

                                                             
63 Horton Lee, Bobby, “A Content Analysis of Viet Cong Leaflets As Propaganda 1963-1968,” p.39-40. 
64 Ibid., p.40. 
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ขางตนจะเห็นถึงการขับเคล่ือนการโฆษณาชวนเชื่อและวาทกรรมของขบวนการเวียดกงที่

ประสานงานเขากับองคกรตาง ๆ ทั้งสมาคมกูอิสรภาพ กลุมกอกวน-โฆษณา และสถานีวิทยุ ซ่ึง

มีใบปลิวเปนเครื่องมือสําคัญประกอบการปฏิบัติการครอบงําทางความคิด แตทวาปฏิบัติการน้ีก็

ไมไดประสบความสําเร็จทั้งหมดในทุกกระบวนการ เน่ืองมาจากทัศนคติที่มีตอสงครามในครั้งน้ี 

คือ ขบวนการเวียดกงเห็นวาสงครามในครั้งน้ีคือสงครามรวมชาติเปนเรื่องภายในประเทศ แต

ฝงรัฐบาลเวียดนามใตและสหรัฐอเมริกามองวาเปนสงครามของสองประเทศ เปนการถูกรุกราน

จากตางชาติ  

ในดานสมาคมกูอิสรภาพบางสมาคมก็ไมไดมีประสิทธิภาพมากนัก อาทิ สมาคมกู

อิสรภาพแรงงาน เพราะในเวียดนามใตมีสหภาพแรงงานเปนองคกรสําคัญและสามารถควบคุม

ความเคล่ือนไหวของแรงงานชาวเวียดนามใตได สมาคมกูอิสรภาพของแรงงานจึงทําไดเพียง

กอกวน ปลุกปน เพียงเทาน้ัน สมาคมกูอิสรภาพนักศึกษา ก็ไมไดมีความเครงลัทธิเหมือนดั่ง

สมาคมกูอิสรภาพของเยาวชนและคอยรอเวลาที่ฝายใดฝายหน่ึงไดเปรียบถึงจะเขาใหอยาง

จริงจัง  

ขบวนการเวียดกงเองก็แสดงความโหดรายทําใหชาวบานรูสึกหวาดกลัวในบางคราว 

เชน การนําขาศึกฝงตรงขามมาตัดหัวหรือประหารตอหนาสาธารณะชน ทั้ง ๆ ที่เปนชาว

เวียดนามเหมือนกัน เชน การประหารขาราชการคนหน่ึงที่ชื่อวา เหงวียน ดิน เถา ดวยการตัด

หัว65 

การขับเคล่ือนของสหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกาไดประสานงานองคกรตาง ๆ ในการขับเคล่ือนการโฆษณาชวนเชื่อและ

วาทกรรมดวยโครงการตาง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ “สรางความสงบสุข” ใหเกิดขึ้นในเวียดนามใต 

โดยการดําเนินการตาง ๆ สหรัฐอเมริกาจะใหความชวยเหลือดานการเงินและสงบุคคลกรมา

ฝกอบรมใหกับขาราชการของเวียดนามใต ดังที่ปรากฏในโครงการหมูบานยุทธศาสตร (The 

Strategic Hamlet) และโครงการ Chieu Hoi (Open Arm) 

                                                             
65 มัลคอลม ดับลิว เบราน, โฉมหนาสงครามเวียตนาม, แปลโดย ไชยวัฒน ยนเปยม, หนา 250. 
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และสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ค.ศ. 1960-1975 

โครงการหมูบานยุทธศาสตรเปนโครงการที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลเคนเนดี-โงดิ่ญเซ่ียม 

ระหวาง ค.ศ.1961-1963 โดยมีรูปแบบโครงการมาจากความสําเร็จของโครงการ The 

Chinese New Village ในมลายาที่สามารถทําใหประชาชนกลับใจจากลัทธิคอมมิวนิสตหันมา

สนับสนุนรัฐบาล โดยมี Robert Thomson เปนบิดาแหงการเกิดโครงการน้ีโดยใชแนวทางเพื่อ

ครอง “Heart and Mind” ของประชาชนหมูบานยุทธศาสตรมีจุดประสงคเพื่อการแบงสรร

ประชากรออกเปนกลุมยอย จัดแบงออกเปนเขต ๆ เพื่อใหงายตอการควบคุมของรัฐบาลละงาย

ตอการอบรมเพื่อสกัดก้ันคอมมิวนิสตไมใหแผอิทธิผลเขามาหรือใชหมูบานเปนแหลงเสบียง

อาหาร แหลงสะสมคน และเปนแหลงขาว มีการตรวจตราการเขาออกอยางเขมงวด  

สําหรับโครงการ Chieu Hoi ดังที่กลาวในบทที่ 4 วาเปนโครงการสําคัญในดาน

ปฏิบัติการครอบงําทางความคิดของสหรัฐอเมริกา ไดเนนไปในดานการโฆษณาชวนเชื่อถึง 

“ชีวิตที่ดีกวา” ของสาธารณรัฐเวียดนาม ผานการผลิตใบปลิวแจกจายไปตามพื้นที่ชนบท ที่

แสดงใหเห็นเน้ือความที่ตองการ 

 โครงการ Chieu Hoi ไดใชเน้ือความพื้นฐานในการสงสารคือ “ยอมแพในการตอสู

และกลับคืนสูภายใตการดูแลของรัฐบาลเวียดนามใต” ภายใตโครงการน้ีรัฐบาลเวียดนามใตได

รับประกันส่ิงที่ผูเขารวมพึงไดไวอยางมากมายซ่ึงจะกลาวในหัวขอยอยถัดไป สําหรับการสงสาร

ของการโฆษณาชวนเชื่อในโครงการน้ีไดใชสองรูปแบบหลักคือ ใบปลิว และการออกอากาศ 

จากเครื่องบินที่บินระดับต่ํา ภายใตระยะเวลา 7 ปกวา ที่โครงการน้ีดําเนินการในเวียดนาม 

USIA ไดสนับสนุนกองกําลังทหารในการปลอยใบปลิวกวา 50 ลานลาน ใบ ซ่ึงหมายถึง 

ประชาชนของเวียดนามทั้งสองหน่ึงคนจะไดรับใบปลิวประมาณ 1,500 ใบ66 

อีกทั้ง รัฐบาลเวียดนามใตยังไดออกนโยบายประนีประนอมแหงชาติ (The National 

Reconciliation Policy-NRP/ Đại Đoàn Kết) ซ่ึงมีรูปแบบโครงการคลายกับ Chieu Hoi 

โดย Douglas ไดอธิบายวา NRP ความพยายามของเวียดนามใตเพื่อที่จะส้ินสุดสงครามซ่ึงมี

ความแตกตางจากโครงการ Chieu Hoi เน่ืองจาก ขณะที่โครงการ Chieu Hoi แสวงหาถึงการ

นําผูกอความไมสงบกลับคืนสูสังคม แตนโยบาย NRP แสวงหาถึงการนําพวกเขากลับคืนสู 

                                                             
66 Jowett, Garth S.; O'Donnell, Victoria, Propaganda & Persuasion, p.267. 
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“พื้นที่แหงการตัดสินใจ” NRP ไมเพียงแคคํานึงถึงการบูรณาการเขาสูสังคมของพวกเขา แตยัง

คํานึงถึงการมีสวนรวมทางการเมือง สิทธิทางการเมือง และโอกาสทางการเมืองอีกดวย67 

สําหรับบทบาทของ USIS ที่ไดกอตั้งคณะทํางาน The Vietnamese Information 

Service (VIS) ขึ้นใน ค.ศ. 1961 คณะทํางานน้ีไดลงพื้นที่ปฏิบัติงานชุมชนหมูบานเวียดนาม 

เพื่อใหไดรับการสนับสนุน และทราบถึงความตองการของชาวบาน สําหรับการเขียนรายงาน

สงไปยัง USIS VIS จึงเปนเหมือนรางงานของ USIS ที่ตรวจสอบความเคล่ือนไหวในชนบท68 

หน่ึงในรายงานของ VIS เสนอวาประชาชนในที่หางไกลจะไดรับอิทธิพลการโฆษณาชวนเชื่อ

ของเวียดกงคือ 

“ในประเทศ ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตเมือง ใกลกับตลาดที่อยูขางสํานักงานของรัฐ 

ดังเชนในหมูบานน้ี (Ky Chau) ประชาชนประมาณ 80% อยูภายใตอิทธิพลของรัฐบาล ในขณะ

ที่ประมาณ 80% ของประชาชนในอีก 4 หมูบานอ่ืน ๆ (ในพื้นที่ที่เวียดกงควบคุม) อยูภายใต

อิทธิพลของเวียดกงและเขารวมกับพวกมัน”69 

นอกจากน้ี USIS และ USAID รวมถึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศของเวียดนามใต 

(MOI) ไดใหการสนับสนุนสถานวิทยุซ่ึงถือเปนชองทางส่ือสารมวลชนหลักในเวียดนามใต และ

ไดพัฒนาการโทรทัศนขึ้นซ่ึงจะนําเสนอขอมูลที่เก่ียวของกับ “วัตถุประสงคของสหรัฐอเมริกา 

ความสงบสุขในชนบท บานเมืองที่ม่ันคง ความเปนปกแผนของชาติ การสนับสนุนจากโลกเสรี 

การมีอยูของสหรัฐอเมริกาที่ชวยเหลือรัฐบาลเวียดนามใต”70 ถึงแมวาจะเปนเทคโนโลยีที่

ทันสมัยแตเขาถึงประชาชนไดนอยมาก  

                                                             
67 Koch, J. A., The Chieu Hoi Program in South Vietnam 1963-1971, p.37-38 
68  Roberts III, Edwin, Mervyn, United States Psychological Operations in Support of Counterinsurgency 

: Vietnam, 1960 to 1965, p.78. 
69 Ibid. 
70Ibid., p.92. 
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และสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนาม ค.ศ. 1960-1975 

การปฏิบัติการโฆษณาชวนเชื่อของสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนามถือไดวาเปนการ

โฆษณาชวนเชื่อที่กวางขวางที่สุดในประวัติศาสตรอเมริกัน โดยการปลอยใบปลิวกวาหาหม่ืน

ลานใบจากเครื่องบินลงในพื้นที่บริเวณเวียดนามเหนือเวียดนามใตและตามเสนทางโฮจิมินห71 

ปฏิบัติการครอบงําทางความคิดของสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะโครงการ Chieu Hoi ได

ถูกปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาทําลายความสําเร็จของโครงการ สงผลให

ขบวนการเวียดกงสามารถเอาชนะใจและครอบครองความคิดของประชาชนได ปฏิบัติการทาง

ทหารน้ันคือ การทิ้งระเบิดของกองทัพอเมริกา การทิ้งระเบิดไดทําลายระบบอุตสาหกรรม

ภายในและการเกษตรในเวียดนามเหนือ การทิ้งระเบิดน้ัน Chandler ไดกลาววาเปน “การ

ระเบิดของความรักชาต”ิ เพราะเม่ือระเบิดไดปะทุขึ้นเวียดนามเหนือ ทําใหเปนขออางสําคัญที่

ฝายเวียดนามเหนือและเวียดกงนํามาใชในการโฆษณาชวนเชื่อถึง “ผูรุกรานจากภายนอก”72

ผลลัพธที่ตามมาคือการเกิดขึ้นของการโฆษณาชวนเชื่อถึง “ความเกลียดชังสหรัฐอเมริกา” ซ่ึง

กลายเปนรูปแบบที่ทรงพลังในการกระตุนการตอบโตกลับของเวียดนามเหนิและกลายเปนพลัง

สนับสนุนที่สําคัญตอชัยชนะใน ค.ศ.1975 

จากปญหาความขัดแยงในสงครามระหวางชุดความคิด “รวมชาติใหเปนปกแผนอีก

ครั้ง” ของรัฐบาลเวียดนามเหนือกับ “ปกปองประชาธิปไตยและสันติสุขในเวียดนามใต” ของ

สหรัฐอเมริกาและรัฐบาลเวียดนามใต นับตั้งแต ค.ศ.1954 เปนตนมา เม่ือรัฐบาลเวียดนามใตใช

นโยบายกวาดลางคอมมิวนิสตอยางกวางขวางในสมัยรัฐบาลโงดิ่ญเซ่ียมทําใหเกิดขบวนการ

มวลชนที่รูจักในนาม “เวียดกง” ขึ้นมา เพื่อเปาหมายในการตอตานสหรัฐอเมริกา-รัฐบาล

เวียดนามใต โดยทายที่สุดมุงหวังปตุภูมิใหเปนเอกภาพอีกครั้ง ในขณะที่ฝายสหรัฐอเมริกาก็ได

ริเริ่มโครงการตาง ๆ ในการปองปรามภัยคอมมิวนิสตทั้งทางทหารและทางการเมือง การปะทะ

กันของสองฝายไมใชเพียงทําใหเกิดสงครามที่ใชอาวุธสูรบกัน แตยังทําใหเกิดสงครามที่ตอสูกัน

ดวยการครอบครองความคิดเพื่อสรางฐานมวลชน หรือเรียกวา “สงครามโฆษณาชวนเชื่อ”  

 

 

                                                             
71Horton Lee, Bobby, “A Content Analysis of Viet Cong Leaflets As Propaganda 1963-1968,” p.7. 
72Ibid., p.268. 
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การควบคมุเพศทสีามในมาเลเซีย สมยัรัฐบาลมหาธรี ์โมฮมัหมดั 

(ค.ศ.1981-2003) 

 

ด้วยเกล้า ด้วยเศียรเกล้า 

 

บทความน้ีใหคําอธิบายเก่ียวกับการจํากัดสิทธิในการแสดงตัวตนของเพศที่สามสมัย

รัฐบาลมหาธีร โมฮัมหมัด (ค.ศ.1981-2003) โดยจะเริ่มศึกษาจากแนวคิดซ่ึงมีอิทธิพลในการ

กําหนดควบคุมประเด็นเรื่องเพศวิถีและความหลากหลายทางเพศในมาเลเซีย ไดแก กฎหมาย

อันเปนมรดกตกทอดจากเจาอาณานิคมอังกฤษ แนวคิดหลังอาณานิคม ระบบปตุลาธิปไตย 

คานิยมเอเชีย วัฒนธรรมมาเลเซีย และศาสนาอิสลาม ส่ิงเหลาน้ีเปนปจจัยสําคัญที่สอดแทรก

อยูในทุกอณูของสังคมมาเลเซีย โดยมีความเชื่อมโยงกับระบบการปกครองจนกอเกิดเปน

วัฒนธรรมทางการเมืองและกฎหมายควบคุมเพศที่สามทั้งที่เปนลายลักษณอักษรและไมเปน

ลายลักษณอักษร ทั้งกฎหมายทางโลกและกฎหมายอิสลาม เพื่อบังคับใชกับประชากรที่เปน

มุสลิมและไมใชมุสลิมไดอยางครอบคลุมทั่วถึง โดยในที่น้ีผูเขียนจะศึกษาตัวบทกฎหมาย รวมถึง

ทาทีและการดําเนินการขัดขวางประเด็นเพศที่สามของรัฐบาล มากไปกวาน้ันผูเขียนจะศึกษาไป

ยังผลกระทบของเพศที่สามในมาเลเซียภายใตกรอบคิดความเปนอ่ืน (The Otherness) ที่ตอง

เผชิญปญหาจากการไมไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียม การเหยียดหยามประณาม การลิดรอน

สิทธิอันชอบธรรม และการทํารายรางกายจากผูคนในสังคมที่ถูกอิทธิพลของศาสนาอิสลาม

ครอบงําทัศนคติและความเชื่อ ดวยเห็นพองกันวาพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเปนส่ิงชั่วราย 

และละเมิดหลักคําสอนของพระผูเปนเจา ดังน้ัน สถานะของเพศที่สามผูฝาฝนบรรทัดฐานของ

สังคมจึงเปนไดเพียงพลเมืองชายขอบที่ไมไดรับการยอมรับ และสถานการณเก่ียวกับสิทธิในการ

แสดงตัวตนของเพศที่สามในมาเลเซียยังคงนาเปนหวงจนถึงปจจุบัน 
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ทีมาและความสําคัญของแนวคิดเรืองเพศในมาเลเซีย 

อดีตกาลดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต เรียกไดวาเปนพื้นที่ที่เปดรับตัวตนและ

วัฒนธรรมของคนขามเพศและคนรักรวมเพศอยางแทจริง ในแหลมมลายูก็ปรากฏใหเห็นการ

ยอมรับวัฒนธรรมและการแสดงพฤติกรรมของคนขามเพศและคนรักเพศเดียวกันเชนเดียวกับ

ในพื้นที่อ่ืนๆ หนังสือเรื่อง Gender Pluralism: Southeast Asia Since Early Modern 

Times ของ Michael G. Peletz ใหคําอธิบายเก่ียวกับ Sida-Sida เจาหนาที่ในพระราชวัง 

หรือ ขันที ที่มีลักษณะรางกายตามแบบฉบับผูชายทั่วไป แตมีกิริยาทาทางและสวมเส้ือผาแบบ

ผูหญิง ปฏิบัติงานของผูหญิง บางก็มีความสัมพันธทางเพศกับผูชาย หรือทั้งผูชายทั้งผูหญิง1

นอกจากน้ีคนขามเพศยังเก่ียวของกับการแสดงพื้นบานที่รูจักกันในนาม Mak Yong แพรหลาย

ในเขตกลันตันของมาเลเซีย เปนพิธีกรรมบวงสรวงเทพเจา Semar และการบูชาวิญญาณ 

(Semah Kumpung) เพื่อใหปกปกษรักษาพืชพันธุที่เพาะปลูก ซ่ึงจะมีรางทรงที่เปนคนขาม

เพศทําหนาที่ประกอบพิธีกรรม รางทรงหรือหมอผีจะรูจักในนาม Pawang  สืบทอดมาจาก

บรรพบุรุษภายในตระกูลของรางทรง นอกจากน้ี Mak Yong ยังเก่ียวของกับพิธีกรรมรักษา

โรค  นักแสดงจะรายรําและเชิญวิญญาณมาเขารางเพื่อที่จะใชอํานาจศักดิ์ สิทธ์ิรักษา

ผูปวย2 อยางไรก็ตาม บทบาทของคนขามเพศในการประกอบพิธีกรรมก็คอยๆเลือนหายไป 

พรอมกับการเขามาของลัทธิอาณานิคมในคริสตศตวรรษที่ 20  

จะเห็นไดวาคนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศจะมีสถานภาพทางสังคมที่พิเศษและ

อยูเหนือกวาผูอ่ืน เพราะถือเปนบุคคลที่ถูกเลือกโดยเทพเจา มีคุณสมบัติโดดเดน มีบทบาท

หนาที่ที่สามารถยืดหยุนไดตามความเหมาะสม คนขามเพศจึงเปนที่ยอมรับและถูกยกยองจาก

คนในสังคมทั่วไป ชาวบานไมวาจะหญิงหรือชายตางใหความเคารพตอรางทรงของวิญญาณ 

                                                             
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 ส่ิงเหลาน้ีสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดเรื่องเพศของคนสมัยกอน

ที่เพศสรีระถูกแยกออกจากเพศสภาวะโดยส้ินเชิง กลาวคือ ไมสําคัญวาบุคคลน้ันจะมีพฤติกรรม

การแสดงออก หรือรสนิยมทางเพศที่สัมพันธกับเพศที่กําหนด แตคุณคาและความสําคัญของ

บุคคลอยูที่สถานะและบทบาททางสังคมมากกวา การเปนคนขามเพศ หรือคนรักรวมเพศจึง

เปนเรื่องธรรมดาที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปและไดรับการยอมรับจากสังคมในสมัยน้ัน 

การเขามามีอํานาจครอบครองเหนือดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตในคริสตศตวรรษ

ที่ 19 ไมเพียงแตสงผลกระทบอยางกวางขวางตอระบบการปกครอง รูปแบบการคาขาย และ

สังคมวัฒนธรรมเทาน้ัน แตเจาอาณานิคมยังขุดรากระบบความคิดดั้งเดิมของคนในทองถิ่น แลว

แทนที่ดวยแนวคิดอันศิวิไลซแบบตะวันตกเขาไป น่ันหมายรวมถึงแนวคิดเรื่องเพศดวย อังกฤษ

น้ันใหความสําคัญกับการรักษาระบบคู หรือระบบสองเพศคือ เพศชาย และเพศหญิง ซ่ึงถือเปน

การแบงเพศตามกายภาพ หรือที่เรียกวาเพศสรีระตามหลักวิทยาศาสตรที่เนนเหตุและผล ความ

เปนชายและความเปนหญิงจึงกลายเปนธรรมชาติหรือสัจธรรมเพียงหน่ึงเดียวที่ไมอาจ

เปล่ียนแปลงได บวกกับอิทธิพลที่แข็งแกรงของศาสนาคริสตที่สนับสนุนความรักตางเพศ และ

ปฏิเสธความสัมพันธแบบรักรวมเพศ ดังน้ัน ภายใตการบริหารอาณานิคมของอังกฤษ แนวคิด

เรื่องเพศแบบตะวันตกจึงถูกสงผานระบบการคา การเผยแพรศาสนาการปกครองแบบรวมศูนย

อํานาจ และการศึกษา โดยสงเสริมใหมีการยกยองสถาบันครอบครัว สนับสนุนความรักตางเพศ 

ใหคุณคากับระบบผัวเดียวเมียเดียว ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธการแสดงออกทางเพศที่ไมสอดคลอง

กับเพศสรีระ เชน พฤติกรรมขามเพศของกะเทย เปนตน3 

คนขามเพศหรือคนรักรวมเพศที่มีอยูมากมายในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต

กลายเปนปญหาสําหรับเจาอาณานิคม เน่ืองจากผูชายโดยเฉพาะพวกชนชั้นสูงมีลักษณะทาทาง

คลายผูหญิงมีความสัมพันธแบบรวมเพศ และประพฤติตนแบบคนขามเพศ อันเปนพฤติกรรม

แหงความเส่ือมทรามดานศีลธรรม ดวยเหตุน้ีเจาอาณานิคมจึงเกิดความวิตกกังวลวาส่ิงชั่วราย

                                                             
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 ซ่ึงกฎหมายน้ีมีที่มาจาก Buggery Act 15334 หรือพระราชบัญญัติวาดวยการ

กระทําความผิดฐานรักรวมเพศ (มีเพศสัมพันธทางทวารหนัก) ตามกรอบความเชื่อของคริสต

ศาสนาที่ประณามการมีเพศสัมพันธของคนเพศเดียวกัน การรวมเพศที่ไมไดเปนไปเพื่อการสืบ

ทายาท และการหล่ังนํ้าอสุจินอกชองคลอด5 ตอมาเม่ือมาเลเซียไดรับเอกราชก็ยังคงสืบทอด

มาตราเกาแกอยางมาตรา 377 เพื่อควบคุมและลงโทษเพศที่สามมาจนถึงทุกวันน้ี 

หลังจากที่มาเลเซียไดรับเอกราชจากอังกฤษ ก็ไดทําการสานตอแนวคิดเรื่องเพศที่เจา

อาณานิคมเคยสรางรากฐานไว น่ันคือ การเปนสังคมที่อิงแอบอยูกับความเปนชาย และตั้งอยู

บนบรรทัดฐานของความรักตางเพศ แนวคิดดังกลาวถือเปนรูปแบบพื้นฐานที่รัฐชาติสมัยใหมยึด

เอาเปนแนวทางในการควบคุมพลเมืองรวมกัน ดังที่บทความของดร.นฤพนธ ดวงวิเศษ ได

กลาวถึงหนังสือเรื่อง The History of Sexuality ของฟูโกตที่วิเคราะหวาการควบคุมเพศภาวะ

และเพศวิถีของประชาชน โดยรัฐชาติสมัยใหมจะตองทําใหประชาชนเชื่อในเพศธรรมชาติหรือ

เพศตามกําเนิด อวัยวะเพศจะกลายเปนเครื่องตัดสินเพศภาวะและเพศวิถีของบุคคลไปโดย

ปริยาย รัฐตองการสรางความชัดเจนเก่ียวกับ “ตัวตน” ของพลเมืองโดยตัดสินจากเพศสรีระ 

และทําใหประชาชนตระหนักวารางกายตามธรรมชาติของตนเอง คือรากเหงาหรือตนกําเนิด

ของความเปนหญิงและชาย รวมทั้งกําหนดพฤติกรรม อัตลักษณ อารมณและความตองการทาง

เพศดวย ตัวอยาง สังคมตะวันตกสมัยวิคตอเรีย การระบุความเปนชายและหญิงคือการบงบอก

ตัวตนทางเพศ (Sexual Identity) ของคนๆน้ัน ซ่ึงตัวตนน้ีจะสัมพันธกับการแสดงบทบาท

หนาที่ของผูชายและผูหญิง (Male/Female Gender Role) รวมทั้งเก่ียวของกับการแสดง

                                                             
4 Buggery Act เปนกฎหมายที่ถูกตรามาตั้งแตครั้งสมัยพระเจาเฮนรี่ที่ 8 ทรงครองราชย กําหนดบทลงโทษไวรุนแรงมาก

คือ การแขวนคอ ภายหลังถูกยกเลิกไปใน ค.ศ.1861  
5 ธเนศ วงศยานนาวา, เพศ: จากธรรมชาติ สูจริยธรรม จนถึงสุนทรียะ, (กรงุเทพฯ: สมมต,ิ 2556), หนา 74. 
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อารมณทางเพศ (Sexual Desire) ที่คนๆน้ันมีตอผูอ่ืน6 ดังน้ัน รัฐจึงตองเขามาจัดการกับเพศ

ของประชากร เพื่อใหสรีระทางเพศ และบทบาททางเพศทํางานสอดคลองกันอยางมี

ประสิทธิภาพ และสรางอรรถประโยชนสูงสุดใหกับรัฐ 

เม่ือประเทศชาติตองการเปนประเทศอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ

สามารถแขงขันในเวทีระดับโลกอยางภาคภูมิได รัฐจึงตองหันมาควบคุมรางกายผูหญิงมากขึ้น 

โดยสถานะของผูหญิงจะถูกทําใหเปนพาหะในการเพิ่มพูนประชากร เพื่อสรางฐานแรงงานการ

ผลิตและฐานการบริโภค อันเปนผลพวงมาจากโครงการในการปฏิวัติอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว 

ในมาเลเซียก็มีมาตรการที่สงเสริมความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจ ซ่ึงเปนแรงกระตุนที่ทําใหหวน

กลับไปเนนเรื่องสถาบันครอบครัวและบทบาทผูหญิงในครัวเรือน เชน นโยบายประชากร

ใหม (New Population Policy) ที่ประกาศใชใน ค.ศ.1984 มีวัตถุประสงคเดนชัดเพื่อสงเสริม

การมีบุตร โดยมุงเนนไปที่กลุมประชากรมุสลิมมาเลยใหสราง“ฐานผูบริโภคที่เพิ่มขึ้น ที่มีกําลัง

ซ้ือสูงขึ้น เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม”7 ดังน้ัน พฤติกรรมรักรวมเพศหรือ

ขามเพศจึงไมไดกอใหเกิดผลผลิตใด ๆ แกรัฐ คนเหลาน้ีจึงเปนไดเพียงพลเมืองที่ไมพึงปรารถนา 

ละเมิดกฎระเบียบ ไรคุณธรรม และกอใหเกิดความสุมเส่ียงตอโครงสรางทางสังคมที่อาจลม

สลายได 

ปัจจัยโครงสร้างทางสังคมทีส่งผลให้เกิดอคติทางเพศและการควบคุมเพศทีสามใน

มาเลเซีย 

อิทธิพลของศาสนาอิสลาม  

ปจจัยทางวัฒนธรรม ซ่ึงเปนกรอบใหญที่สุดที่มีอิทธิพลครอบงําสังคมและแทรกซึมอยู

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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ที่สาม หรือการมีความสัมพันธระหวางคนเพศเดียวเดียวกัน ถือเปนการฝาฝนหลักศาสนา 

นับเปนความผิดบาปที่ละเมิดตอวจนะของพระผูเปนเจา ดังน้ัน การเปนพวกรักรวมเพศ หรือ

คนขามเพศจึงเปนส่ิงที่นาละอาย และไมถูกยอมรับในแวดวงมุสลิม (ส่ิงเหลาน้ีถูกบัญญัติอยาง

ชัดเจนในตํานานของศาสดาลูฏซ่ึงถูกบรรจุไวในคัมภีรอัลกุรอาน อันเปนที่มาของความเกลียด

ชังและตอตานเพศที่สามของคนมุสลิมทั่วโลก) นอกจากน้ีศาสนายังขยายขอบเขตเขาไปมี

บทบาทแทรกแซงอยูในการเมืองการปกครองและระบบกฎหมายของมาเลเซียดวย 

วิถีการเมืองการปกครอง  

พรรคการเมืองที่มีอํานาจครอบงําสังคมมาเลเซียตั้งแตสมัยเปนเอกราชจนมาถึง

ปจจุบัน น่ันก็คือพรรค UMNO (United Malays National Organization) ซ่ึงมีแนวทางการ

ปกครองที่ตั้งอยูบนหลักของชาตินิยมมาเลย (ชาวมาเลยมีฐานะเปนภูมิบุตร) และหลักการ

อิสลามนิยมที่มาพรอมกับกระแสอนุรักษในฐานะที่มาเลเซียเปนรัฐก่ึงศาสนา รัฐบาลจึงให

ความสําคัญกับการปกปองคุณคาอิสลาม โดยตั้งแตทศวรรษ 1980 มีความพยายามทําให

การเมืองเปนอิสลามมากขึ้น ควบคูไปกับการควบคุมรางกาย เพศวิถี และอัตลักษณทางเพศ อีก

ทั้งการมีอยูของกฎหมายความม่ันคงภายใน (Internal Security Act หรือ ISA)  ที่ควบคุมสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน8 สงผลใหรัฐบาลดําเนินการตอเพศที่สามในกรณีที่มีการทาทาย หรือ

ตอตานอํานาจรัฐไดอยางเขมงวดและเด็ดขาด น่ีจึงเปนเหตุผลที่วา ทําไมการเรียกรองสิทธิ

มนุษยชน หรือการตอตานอํานาจรัฐบาลของกลุมเพศที่สามจึงมีไมมาก และทําไดอยางจํากัด  

ระบบกฎหมายและการบังคับใช  

มาเลเซียถือเปนหน่ึงในไมก่ีประเทศบนโลกที่มีกฎหมายกําหนดบทลงโทษแกเพศที่

สามอยางชัดเจน ผลจากการไมแบงแยกศาสนากับรัฐ ทําใหมาเลเซียมีระบบกฎหมายคูที่ดําเนิน

เคียงขางกันเพื่อควบคุมประชากรทั้งที่เปนคนมุสลิมและไมใชมุสลิมไดอยางทั่วถึง อันไดแก 

กฎหมาย Common Law ที่มีผลบังคับใชกับคนที่เปนมุสลิม และไมใชมุสลิมกับกฎหมาย

                                                             
8 สิทธา เลิศไพบูลยศิร,ิ “ขอหารักรวมเพศของอันวาร อิบราฮิม กับสิ่งตกคางอาณานิคมในโลกประชาธิปไตย,” เขาถึงได

จาก http://www.thaiworld.org/th/thailand_monitor/answer.php?question_id=1150 (1 พฤษภาคม 2559). 
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อิสลาม (Shariah Law) ที่ใชบังคับแคคนมุสลิมในพื้นที่ของแตละรัฐเทาน้ัน ศาสนาอิสลามได

เขามามีบทบาทในการกําหนดกฎหมาย และควบคุมประชากรเปนอยางมาก สังเกตไดจาก

กฎหมายอิสลามที่มอบอํานาจแก Islamic Religious Affairs Department ใหมีการ

ดําเนินการจูโจมของตํารวจศีลธรรม (Moral Police) ตั้งอยูบนหลัก Public Tip-Offs ทําให

ในทางปฏิบัติคนที่ไมใชมุสลิมก็ตกอยูภายใตการควบคุมของอิสลามดวย9 กฎหมายจํานวนมาก

ลวนมีบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติ ตอตาน ละเมิดสิทธิของผูหญิง และกลุมเพศที่สาม ซ่ึงจะไดลง

รายละเอียดตอไป 

ปตุลาธิปไตย 

 วัฒนธรรมนิยมชายหรือชายเปนใหญน้ันฝงรากลึกอยูในดินแดนเอเชียตะวันออก

เฉียงใตมาชานานและยังคงทรงอิทธิพลอยางตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน อันสะทอนใหเห็นถึง

โครงสรางความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมเทาเทียมกันระหวางเพศชายกับเพศหญิง โดยมักจะ

กําหนดใหผูชายรักตางเพศอยูในลําดับชั้นที่สูงกวาคนอ่ืนๆ ขณะที่ผูหญิงมักจะเปนเปาหมายใน

การควบคุมรางกาย และอยูภายใตอํานาจของผูชาย ดังน้ันระบบปตุลาธิปไตยจึงเปนการเมือง

เรื่องเพศที่ผูชายมีอํานาจเหนือกวาผูหญิง  

สถานะของผูหญิงภายใตวัฒนธรรมมุสลิม มักเปนฝายถูกกระทําจากสามี โดยมี

ศาสนาอิสลามที่คอยสนับสนุนความเปนใหญของผูชาย เชนการใหสิทธิสามีที่จะรวมประเวณีกับ

ภรรยา โดยที่ภรรยาไมสามารถปฏิเสธไดเพราะการปฏิเสธสามีถือเปนบาป อภิสิทธ์ิน้ียังอนุญาต

ใหผูชายดุดา หรือดัดนิสัยภรรยาไปจนถึงตบตีภรรยาได10 ความไมเปนธรรมอาจสรางแรงกดดัน

ตอผูเปนภรรยา จนทําใหฝายหญิงหันไปมีความสัมพันธกับผูหญิงดวยกัน ซ่ึงเปนความสัมพันธที่

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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จึงมักถูกมองวาเปนการเหยียดหยามระบบสังคมที่ชายเปนใหญและวัฒนธรรมรักตางเพศใน

มาเลเซีย ดังน้ัน สังคมจึงตอตานความสัมพันธดังกลาว อันเปนพฤติกรรมทีล่ดทอนศักดิ์ศรีความ

เปนชายอยางมาก 

แนวคิดหลังอาณานิคมและคานิยมเอเชีย  

หลังจากการส้ินสุดของลัทธิลาอาณานิคม รัฐชาติที่เพิ่งเกิดใหมมีความพยายามถอน

ตัวเองใหหลุดพนจากลักษณะความเปนอาณานิคมที่ตะวันตกเคยวางรากฐานไว ไมวาจะเปน

ดานกฎหมาย นโยบาย หรือวาทกรรมตางๆ ที่เราเรียกวา กระบวนการถอนตัวออกจากอาณา

นิคม (Decolonization) หรือ การถอนตัวออกจากศูนยกลาง เพื่อนิยามตัวตนของชาติใหมโดย

ปราศจากอิทธิพลของตะวันตก ดวยการสรางอัตลักษณของชาติ สรางวัฒนธรรมเฉพาะของตน

ที่แตกตางจากวัฒนธรรมตะวันตกขึ้นมา คนหาความเปนทองถิ่นที่ไมถูกครอบงําจากความเปน

สากล เพื่อกระตุนใหเกิดสํานึกรวมของคนในชาติและปฏิเสธคานิยมตะวันตกที่มาพรอมกับ

กระแสโลกาภิวัตนและเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ซ่ึงเก่ียวของอยางสําคัญกับวัฒนธรรมบริโภค 

ระบอบประชาธิปไตย และหลักพื้นฐานสิทธิมนุษยชนที่ละเลยเรื่องศีลธรรมจรรยา อันเปน

หนทางที่จะชวยเปดโอกาสใหพวกรักรวมเพศ หรือคนขามเพศเขามาเรียกรองสิทธิอันพึงมีพึงได

ตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล จนกอใหเกิดพื้นที่ในการรวมตัวเพื่อแสดงอัตลักษณ และตอรอง

กับอํานาจรัฐของกลุมคนเพศที่สามเพิ่มขึ้น ดวยเหตุน้ีคานิยมตะวันตกจึงไมปลอดภัยตอ

ประชาชนและอาจระคายเคืองตอโครงสรางทางสังคมที่รัฐและศาสนาอิสลามควบคุมกํากับอยู

แตหากพิจารณาใหดีจะพบวาคานิยมเอเชียไมตางไปจากปรากฏการณอันลาหลังที่จะพิทักษไว

ซ่ึงการปกครองแบบเผด็จการซ่ึงปฏิเสธสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยส้ินเชิงโดยคานิยมน้ี

อาจถูกหลอมรวมหรือแทนที่ดวยคานิยมอิสลามที่มีความกาวราวและ  เรียกรองใหการปรับใช

กฎหมายอิสลามมีความเขมงวดมากขึ้น  
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กฎหมายควบคุมพฤติกรรมเบียงเบนทางเพศและบทลงโทษต่อเพศทีสามในมาเลเซีย 

 สถานะทางกฎหมายของคนรักรวมเพศ รักรวมเพศกลายเปนความผิดทางอาญาใน

มาเลเซียตั้งแตเจาอาณานิคมอังกฤษออก   Penal Code of the Straits Settlements ใน 

ค.ศ. 1871 ปจจุบันประมวลกฎหมายอาญาของมาเลเซียยังคงสงวนไวซ่ึงมาตราเกาแกอยาง

มาตรา 377 ที่กําหนดให “เพศสัมพันธที่ผิดธรรมชาติ” มีความผิดทางอาญา และเพิ่ม

บทบัญญัติวาดวยการกระทําผิดที่รุนแรงนอยกวาเพื่อความครอบคลุมในการพิจารณาคด ี

Malaysian Penal Code 1936, Unnatural Offences11 

 เพศสัมพันธที่ตอตานกฎธรรมชาต ิ

 377A12บุคคลใดที่มีความสัมพันธทางเพศกับบุคคลอ่ืน โดยนําองคชาตเขาไปทาง

ทวารหนักหรือทางปากของบุคคลอ่ืน ถือเปนเพศสัมพันธที่ตอตานกฎธรรมชาติ 

 บทลงโทษตอเพศสัมพันธที่ตอตานกฎธรรมชาติ 

 377B ใครก็ตามที่มีเพศสัมพันธซ่ึงตอตานกฎธรรมชาติโดยเจตนาจะถูกลงโทษ

ดวยการจําคุกภายในระยะเวลา 20 ป และอาจถูกเฆี่ยนตีเชนเดียวกัน 

 การลวงละเมิดแบบแผนความประพฤติและการปฏิบัติที่ดี 

 377D บุคคลใดที่กระทําความผิด หรือสนับสนุนการกระทําผิด หรือลอลวง หรือ

พยายามที่จะกอใหเกิดการกระทําผิด การกระทําใดก็ตามที่หยาบคายหรืออนาจารกับบุคคลอ่ืน

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 มาตราน้ีระบุอยางชัดเจนวานําไปใชกับพฤติกรรมรักรวมเพศระหวางผูชายกับผูชายเทาน้ัน และในสวนของการรวมเพศ

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

Sabah13 

76. เพศสัมพันธที่ตอตานกฎธรรมชาต ิ

 ใครก็ตามที่มีเพศสัมพันธซ่ึงตอตานกฎธรรมชาติกับผูชาย ผูหญิง หรือสัตวมีแนวโนม

เปน takzir14บทลงโทษอาจถูกปรับไมเกิน 5,000 MYR หรือจําคุกไมเกิน 3 ป หรือ เฆี่ยนไม

เกิน 6 ครั้ง หรือทั้งจําทั้งปรับทั้งเฆี่ยน 

77. Musahaqah15 

 ผูหญิงคนใดมีเจตนากระทําความผิดโดยมีเพศสัมพันธกับผูหญิงคนอ่ืน ถือเปน

ความผิดฐานละเมิดกฎหมาย บทลงโทษอาจถูกปรับไมเกิน 1,000 MYR หรือจําคุกไมเกิน 6 

เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ 

82.Liwat16 

 ผูชายคนใดมีเจตนากระทําความผิดโดยมีเพศสัมพันธกับผูชายดวยกัน ถือเปน

ความผิดฐานละเมิดกฎหมาย บทลงโทษอาจถูกปรับไมเกิน 5,000 MYR หรือจําคุกไมเกิน 3 ป 

หรือทั้งจําทั้งปรับ 

89. สงเสริมการกระทําบาป 

 ใครก็ตามที่สงเสริม เกล้ียกลอม หรือชักชวนบุคคลใดใหกระทําความผิดซ่ึงเปน

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 หรอืฮะดีษ 
15 Musahaqah หมายถึง การมีเพศสัมพันธระหวางผูหญิงกับผูหญงิ 
16 Liwat หมายถึง การมีเพศสัมพันธระหวางผูชายกบัผูชาย 
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92. ผูชายที่วางทาเหมือนผูหญิง หรือในทางกลับกัน 

 ผูชายคนใดที่สวมเส้ือผาผูหญิงและวางทาเหมือนผูหญิง หรือในทางกลับกัน ถือเปน

ความผิดฐานละเมิดกฎหมาย บทลงโทษอาจถูกปรับไมเกิน 1,000 MYR หรือจําคุกไมเกิน 6 

เดือน หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 สถานะทางกฎหมายของคนขามเพศ    ในกรณีของคนขามเพศ กฎหมายทางโลก

ไมไดระบุเฉพาะเจาะจงใหคนขามเพศที่ขายบริการมีความผิดทางอาญา (แมวาอาชีพขายบริการ

จะเปนความผิดภายใตกฎหมายทางโลกในมาเลเซีย)แตโสเภณีขามเพศอาจถูกดําเนินคดีภายใต

มาตรา 21 ของ Minor Offences Act 1995 (Act 336) ในขอหาพฤติกรรมซ่ึงผิดปกติหรือ

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 เน่ืองจากเปนการตอตานศาสนาอิสลาม19 และการผาตัดแปลงเพศเก่ียวของกับการ

ลดทอนความสามารถของอวัยวะ ซ่ึงถูกแทนที่ดวยส่ิงศัลยกรรมตกแตง การผาตัดดังกลาวจึงไม

ตางจากการทําหมัน(ซ่ึงถูกหามโดยศาสดาโมฮัมหมัด) 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 อน่ึง 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. 
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เพศหญิงอยูบนรางตั้งแตกําเนิด (Khunsa) ไดรับอนุญาตจากกฎหมายอิสลามใหผาตัดแปลง

เพศไดโดยนักกฎหมายมีความเห็นรวมกันวาการผาตัดแปลงเพศเพื่อซอมแซมความไม

สมประกอบไมสามารถตอตานได  

ท่าทีและการดําเนินงานของรัฐบาลมหาธีร์ต่อประเด็นเพศทีสาม 

ภายใตการบริหารประเทศของรัฐบาลมหาธีร โมฮัมหมัด ไดมีการผนวกแนวทาง

อิสลามเขากับระบบการปกครอง เพื่อจัดระเบียบทุกภาคสวนของสังคม โดยมีแนวทางอนุรักษ

นิยมคอยขับเคล่ือน นโยบายชี้นําใน ค.ศ.1982 ทาทีสําแดงของรัฐบาลที่ยึดม่ันในหลักการ ยอม

หมายรวมถึงการควบคุมพฤติกรรมเบี่ยงเบนของเพศที่สาม และการออกกฎหมายลงโทษซ่ึง

จริยธรรมอิสลามและแนวทางการปกครองก็ประสานงานกันไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี

ตัวของนายกรัฐมนตรีมหาธีร โมฮัมหมัดยังระบุอีกวาตัวเองเปนมุสลิมที่เครงศาสนา และไมยอม

รับคําวิจารณที่วาเขาเปน “มุสลิมสายกลาง” อีกทั้งนิสัยที่รักความสงบและความม่ันคง

ภายในประเทศ รัฐบาลมหาธีรจึงเปรียบเสมือนรัฐบาล “เผด็จการอํานาจนิยมระดับออน” ซ่ึงไม

ตองการใหมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากจนเกินไป  

ลักษณะเผด็จการของรัฐบาลชุดน้ีปรากฏใน ค.ศ.1994 Datuk Mohamed Rahmat 

รัฐมนตรีกระทรวงสารสนเทศมาเลเซีย ประกาศนโยบายวารัฐบาลจะไมอนุญาตใหเกย         

เลสเบียน หรือคนขามเพศ ซ่ึงมีชื่อเสียง เปนที่รูจักปรากฏกายในโทรทัศน  เขากลาววา “ศิลปน

คนใดที่พิสูจนแลววาเปนเกยจะถูกหาม เราไมตองการที่จะสนับสนุนรูปแบบของรักรวมเพศใดๆ

ในสังคมของพวกเรา21 โอกาสที่นโยบายเหลาน้ีจะถูกเปล่ียนเน่ืองจากการกดดันจากส่ือก็มีนอย

มาก เน่ืองจากสํานักพิมพตองขอใบอนุมัติ เพื่อตีพิมพหนังสือพิมพ หนังสือ หรือนิตยสารของ

พวกเขาจากรัฐบาลทุกป การที่ส่ือสวนใหญในมาเลเซียเปนของเจาหนาที่รัฐบาลระดับสูง น่ัน

หมายความวาส่ือจะไมทาทายนโยบายใดๆของรัฐบาล นอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจสอบของ

                                                             
21 Walter Lee Williams, “Strategies for Challenging Homophobia in Islamic Malaysia and Secular 

China,” Nebula 6,1 (March, 2009): 13. 
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รัฐบาลยังขัดขวางการตีพิมพ “ขาวซ่ึงมุงราย” และเซ็นเซอรการอภิปรายใดๆที่มีเน้ือหา

สาระสําคัญทางเพศในส่ือ โดยเฉพาะขาวใดๆที่เก่ียวของกับสิทธิของเกย เลสเบียน หรือ มีการ

เรียกรองใหหยุดเลือกปฏิบัติตอตานคนรักรวมเพศจะถูกระงับ 

เราสามารถเห็นทัศนคติของรัฐบาลที่มีตอกลุมเพศที่สามไดในเว็บไซตของนิตยสาร 

Time วันที่ 26   กันยายน 2000 ไดลงสัมภาษณนาย Abdul Kadir Che Kob เจาหนาที่

รัฐบาลระดับสูงแหง Malaysia’s Islamic Affairs Department ในการประณามการรักรวม

เพศ โดยการสัมภาษณครั้งน้ีเขากลาววา “การรักรวมเพศถูกหามในศาสนาอิสลาม มันเปน

อาชญากรรมที่เลวรายยิ่งกวาการฆาตกรรม คนรักรวมเพศถือเปนบุคคลที่ไรยางอาย” เม่ือผู

สัมภาษณถามเก่ียวกับประชาชนไมควรมีสิทธิที่จะเลือกคนที่พวกเขาตองการอยูดวย Abdul 

Kadir ตอบกลับวา “สิทธิอะไรที่คุณกําลังพูดถึงอยู ทายที่สุดมันเปนบาป ผูชายจะมีเพศสัมพันธ

กับผูชายดวยกันไดอยางไร  พระเจาไมไดสรางพวกเขามาใหเปนแบบน้ี ทั้งหมดน้ีลวนเปน

อิทธิพลของโลกตะวันตก” เขาอธิบายวาตํารวจจะใชวิธีใหเงินรางวัลแกผูไมระบุชื่อเพื่อดักจับ

คนรักรวมเพศ “บอยครั้งที่ผูคนใหขอมูลที่แมนยําแกพวกเรา อยางเชนพวกเขาอยูที่ไหน 

จากน้ันเราก็จะไปที่หองพักในโรงแรม เราเคาะประตูและบังคับใหพวกเขาเปดประตู แตตอนน้ัน

พวกเขามักจะสวมเส้ือผาครบทุกชิ้นพวกเรายังคงกลาวหาวาพวกเขาพยายามทําพฤติกรรมรัก

รวมเพศ พวกเราฟองรองพวกเขาในศาล แตกอนหนาน้ันพวกเราจะใหพวกเขาผานส่ิงที่พวกเรา

เรียกวา Islamic Counseling Sessions  พวกเขาทองคัมภีร อัลกุรอานทุกวัน และพวกเราก็

จะบอกกับพวกเขาวาพวกเขากระทําผิดบาปรายแรง พวกเราตองบอกคนเหลาน้ีวาพวกเขา

กําลังทําบางส่ิงที่ ผิดมหันตในสายตาของอัลเลาะห  มันเปนบาปหนัก”22 นอกจากน้ีใน        

ค.ศ.1995 รัฐมนตรีฝายกิจการศาสนาของรัฐสลังงอรยังยกยองกลุม Badar ซ่ึงเปนกลุมพลเรือน

                                                             
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). 
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ที่ทําโทษอาชญากรแบบศาลเตี้ยที่ชวยเหลือรัฐในการกวาดลางกิจกรรมที่ “ขัดตออิสลาม” กวา 

7,000 ครั้งดวย23 

 นายกรัฐมนตรีมหาธีรไดโจมตีคนรักรวมเพศในสุนทรพจนของเขา ณ สมัชชาแหง

องคการสหชาติมาเลเซีย วันที่ 19 มิถุนายน 2003 นายกรัฐมนตรีไดตั้งชื่อเปนลางบอกเหตุใน

สวนของคําปราศรัยของเขาวา “อันตรายที่เรากําลังเผชิญ” เขากลาววาอันตรายที่สําคัญที่สุดที่

เผชิญหนาอนาคตของมาเลเซีย คือการรณรงคโดยคนยุโรปและคนอเมริกันที่บังคับใหคน

มาเลเซียยอมรับเอาเสรีภาพแบบตะวันตก เขากลาววา “จิตใจของเรา วัฒนธรรมของเรา 

ศาสนาของเรา และส่ิงตางๆจะกลายเปนเปาหมาย ในขอบเขตวัฒนธรรมและสังคม พวกเขา

ตองการเห็นเสรีภาพที่ไมจํากัดของปจเจกชน... พวกเขายอมรับเสรีภาพทางเพศ รวมถึงการ

สังวาสที่ผิดธรรมชาติวาเปนสิทธิ... วัฒนธรรมและคานิยมซ่ึงพวกเขาบังคับเราใหยอมรับจะเปน

สุขนิยม การแสวงหาความสุขสบายอยางไมจํากัด ความพึงพอใจในความตองการพื้นฐาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งความตองการทางเพศ24 

 ในเวทีการเมืองระหวางประเทศ รัฐบาลมาเลเซียยังเปนผูนําในการทําลายการลงมติ

ในสหประชาชาติที่เรียกรองจุดจบของการลงโทษประหารชีวิตและการจําคุกตอคนที่ มี

พฤติกรรมรักรวมเพศ ตามที่หนังสือพิมพ The Guardian ของอังกฤษ ฉบับวันที่ 25 สิงหาคม  

2003 ลงขาวน้ัน การลงคะแนนเสียงของสหประชาชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนรักรวมเพศ

หยุดชะงักในนาทีสุดทาย โดยเหลาพันธมิตรประเทศมุสลิมซ่ึงไมเห็นดวย ไดแก มาเลเซีย 

ปากีสถาน อียิปต ลิบยา และซาอุดิอาระเบีย ... ความสัมพันธระหวางเพศเดียวกันถูก

ปราบปรามอยางรุนแรงในบังกลาเทศ อียิปต มาเลเซีย และปากีสถาน เม่ือการแกไขปญหาถูก

นําเสนออีกครั้งในไมก่ีเดือนตอมา 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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องคการสหประชาชาติไมใหดําเนินการลงมติยอมรับสิทธิของเกยและเลสเบียน โดยกลาววา

ประเทศมุสลิมทั้งหลายควรทําใหการโหวตในเรื่องสิทธิมนุษยชนทางเพศหยุดชะงัก” เว็บไซตน้ี

กลาวอยางตรงไปตรงมาวา สิทธิของเกยและเลสเบียนเปน “การละเมิดตอศาสนาอิสลามและ

คนมุสลิม” แหลงขอมูลน้ีอางคําพูดของ Dr.Rais Yatim รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

นายกรัฐมนตรีกลาววา “พวกเราตองภาวนาใหความพยายามที่จะกําหนดใหมีการยอมรับเกย

และเลสเบียนขององคการสหประชาชาติลมเหลว การแกไขปญหาน้ีชางนากลัว25 

การชูประเด็นเรืองเพศทีสามเพือขจัดศัตรูทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีมหาธีร์ 

โมฮมัหมัด 

ใน ค.ศ.1998  ความเกลียดชังรักรวมเพศของศาสนาอิสลามและการเมืองมาเลเซียถูก

ผนวกเขาดวยกัน โดยนายอันวาร อิบราฮิม ซ่ึงขณะน้ันดํารงตําแหนงเปนรองนายกรัฐมนตรีเกิด

แตกคอกับนายกรัฐมนตรีมหาธีร เน่ืองจากนายอันวารออกมาวิพากษวิจารณแนวทางการ

ปกครองและนโยบายเศรษฐกิจของมหาธีร  พรอมทั้ งสรางแรงกดดันใหมีการปฏิรูป

ประชาธิปไตย หลังจากวิกฤตการณการเงินในเอเชีย  มหาธีรตอบโตการกระทําดังกลาว ดวย

การกลาวหาวาอันวารคอรัปชั่นและมีเพศสัมพันธกับผูชายสองคน แมวาอันวารจะปฏิเสธขอ

กลาวหาน้ันทันที โดยอางวาเปนการใสความเท็จก็ตาม ในระหวางการสอบสวนผูพิพากษาทํา

การชี้ขาดคดีอยางนาสงสัยหลายประการ ซ่ึงเปนการปดทางโอกาสอันชอบธรรมของอันวารที่

จะแกตางใหกับตัวเอง และผูพิพากษายังตัดสินโทษใหทนายความของนายอันวารจําคุก 3 เดือน

ในขอหา “ปลุกระดมมวลชนใหตอตานรัฐบาล” จนในที่สุด ค.ศ.1999 ศาลมาเลเซียตัดสินให

อันวารมีความผิดฐานการรวมเพศทางเวจมรรค และเขาถูกตัดสินใหจําคุก 9 ป 

ในระหวางการคุมขังอันวารถูกเจาหนาที่โบยหลายครั้ง สงผลใหสุขภาพของเขาย่ําแย 

สําหรับผูชาย 2 คนที่ไดเปนพยานในการสอบปากคําวาพวกเขามีเพศสัมพันธกับนายอันวาร 

                                                             
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 ขณะเดียวกันประชาชนซ่ึงสนับสนุนรองนายกรัฐมนตรีก็ไดรวมตัวกันประทวงใน

นามของอันวาร เพียงเพราะพวกเขาเชื่อวาอันวารไมไดมีพฤติกรรมรักรวมเพศ มหาธีรไดใช

ประโยชนจากกฎหมายหามการรวมเพศแบบวิตถารมาเปนเครื่องมือเพื่อจํากัดคูแขงทาง

การเมืองของตน เขาเชื่อวาคํากลาวหาครั้งน้ีจะทําลายการสนับสนุนของชาวมาเลเซียสวนใหญ

ที่มีตออันวาร และการเรียกรองเพื่อปฏิรูปประชาธิปไตยก็จะหยุดชะงัก ในที่สุดอันวารถูกปลอย

ตัวออกจากคุก หลังถูกจองจํายาวนานถึง 6 ป ศาลรัฐบาลกลางอันเปนศาลสูงสุดของมาเลเซีย

ไดลมเลิกขอกลาวหาวาเขามีเพศสัมพันธกับคนเพศเดียวกันในเดือนกันยายน 2004 

หากยอนดูพื้นเพประวัติของนายอันวาร ใหดีแลว จะพบวาเขาเปนผู นําที่ มี

ความสามารถของ Malaysian Muslim Youth Movement (ABIM) ซ่ึงเปนขบวนการมุสลิม

ระดับรากหญาแหงชาติที่ใหญที่สุด อีกทั้งครอบครัวของเขายังเปนมุสลิมที่เครงครัดในศาสนา

ดวย น่ีเปนเหตุผลที่คนสวนใหญเชื่อม่ันวาคดีของนายอันวารเปนการกล่ันแกลงทางการเมือง 

และเขาก็ไมเคยมีเพศสัมพันธกับผูชายดวยกันและแทนที่นายอันวารจะถูกดําเนินคดีภายใต

บทบัญญัติของกฎหมายอิสลาม เพราะเขาเปนคนมาเลยมุสลิม แตอันวารกลับถูกเลนงาน

ภายใตกฎหมายซ่ึงสืบทอดมาตั้งแตยุคอาณานิคมของอังกฤษที่กําหนดโทษใหการรวมเพศทาง

เวจมรรคตองถูกจําคุก 20 ป หากเปรียบเทียบกับกฎหมายอิสลามที่บทลงโทษมีขอจํากัดอยูที่

สามารถส่ังจําคุกไดไมเกิน 3 ป ปรับสูงสุด 5,000 MYR (50,000 บาท) และโบยไมเกิน 6 ที 

ความรุนแรงของบทลงโทษก็ถือวาตางกันอยูมาก นอกจากน้ียังมีขอสังเกตวาตั้งแต ค.ศ.1938 

มาตรา 377 ไมไดมีการบังคับใชจริงจังในทางปฏิบัติ เพราะคงไมมีเจาหนาที่คอยไปแอบดูใคร 

เวนเสียแตเอาไวเลนงานปฏิปกษทางการเมืองมากวา (มาตราน้ีถูกใชไปเพียง 7 ครั้ง ซ่ึง 4 ครั้ง 

เ ก่ียวกับกรณีของนายอันวาร ) โดยสรุปแลวเหตุการณกล่ันแกลงทางการเมืองอันเปน

ประวัติการณน้ี ทําใหขอหามของเพศที่สามยิ่งทวีคูณความรุนแรงขึ้น สงผลกระทบเปนวงกวาง

ตอการมีอยูของเพศที่สามในมาเลเซีย คนรักรวมเพศจึงกลายเปนแพะรับบาปในความพยายาม

ของรัฐบาลที่จะรักษาอํานาจของตนเองเอาไว 
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ทายที่สุดเราจะเห็นไดวาการมีอยูของกฎหมายในสมัยอาณานิคมน้ันตอบรับกับ

แนวทางอิสลามในการไมยอมรับเพศที่สาม แมปจจุบันมาเลเซียจะพยายามสนับสนุนคานิยม

เอเชีย และผลักไสวัฒนธรรมตะวันตก หรือความเปนอาณานิคมมากแคไหน แตสุดทายแลวก็ไม

สามารถหลุดพนไปได พิจารณาไดจากกฎหมายมาตรา 377 การคงอยูของกฎหมายความม่ันคง

ภายในที่แมแตเจาอาณานิคมก็ไดเลิกใชไปนานแลว แตมาเลเซียกลับยอนแยงคําพูดของตัวเอง 

โดยเลือกที่จะเก็บกฎหมายที่มีประโยชนตอระบอบการเมืองไวฉะน้ันส่ิงตกคางจากอาณานิคม

เหลาน้ีจึงกลายเปนเครื่องมือทางการเมืองที่ไวใชกล่ันแกลงศัตรู และขัดขวางหนทางการปฏิรูป

ประชาธิปไตยซ่ึงสวนทางกับหลักการอิสลามน่ันเอง 

การเผชิญหนา้กับความทา้ทายในสังคมมาเลเซียของเพศทีสาม 

 ในบทน้ีผู เขียนจะศึกษาถึงผลกระทบในการดําเนินชีวิตของเพศที่สามในสังคม

มาเลเซียภายใตกรอบแนวคิดความเปนอ่ืนจากหลักฐานชั้นรอง ไดแก บทสัมภาษณบุคคลเพศที่

สามซ่ึงเรียบเรียงโดยองคกรสิทธิมนุษยชนระดับสากล โดยผูเขียนไดทําการคัดเลือกเรื่องราว 

ประสบการณที่มีความโดดเดนและพิจารณาจากความหลากหลายทางดานเพศวิถี ศาสนา ชน

ชั้น และ ชาติพันธุของผูใหสัมภาษณบทสัมภาษณเหลาน้ีจะทําใหผูอานเขาใจถึงสภาพสังคม

มาเลเซีย และความยากลําบากของเพศที่สามที่ตองใชชีวิตอยูในสังคมซ่ึงเต็มไปดวยการกีดกัน

และอคติทางเพศ ความทาทายเหลาน้ีกลายเปนอุปสรรคอันใหญหลวงที่ทําใหการเปนเพศที่

สามในมาเลเซียไมใชเรื่องงายเลยทีเดียว 

เร่ืองราวของ JAIME26 

Jaime เปนผูหญิงแปลงเพศชาวจีน-มาเลเซีย อายุ 47 ป เธอกลาววาเธอเกิดมาใน

รางกายที่ผิดเพศ เม่ืออายุ 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 เม่ืออายุ 11 ป Jaime ม่ันใจวาเธอสนใจผูชาย แตดวยความอัปยศซ่ึงเปนผลมาจาก

การถูกกระทําชําเราในวัยเด็กจึงทําใหเธอกลัวและไมไวใจผูคน 

เม่ือเธอโตขึ้นครอบครัวของเธอรังเกียจเธอและปฏิเสธตัวตนผูหญิงของเธอ บอยครั้งที่ 

Jaime รูสึกวาเธอนําความนาอัปยศมาสูครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งกับพอแมของเธอ Jaime 

รูสึกกดดันอยูเปนประจําที่จะตองอดกล้ันการแสดงออกอารมณทางเพศของเธอ และผลจาก

ความเครียดอยางหนักทําใหเธอพยายามที่จะฆาตัวตายตอนอายุ 14 Jaime ถามพระเจาถึง

จุดประสงคของการมีชีวิตอยูบนโลกใบน้ี การเปนคาทอลิกที่เครงครัด มันยากสําหรับเธอที่

จะตองถูกศาสนาจักรย้ําแลวย้ําอีกวามันเปนความผิดที่จะสําเร็จความใครดวยตัวเอง หรือ

เปดเผยตัวตนทางเพศ หลายปแรกชวงวัยผูใหญ ในที่ สุดเธอรู สึกวาเธอพรอมแลวที่ จะมี

ความสัมพันธสนิทสนมกับผูชาย แตเธอยังคงประหลาดใจวาเธอเปนเกย หรือเปนผูหญิงที่อยูใน

รางกายผูชาย เธอกลาววา “ฉันชอบเม่ือผูชายถูกตัวฉัน ฉันตองการมันอีก ฉันชอบที่จะถูกกอด 

ถูกจูบ ฉันชอบความรักความเสนหา แตขางในใจฉันมันบอกวา เธอไมใชผูหญิง และเธอไมใช

เกย” 

ครอบครัวของเธอยังคงปฏิเสธในส่ิงที่เธอเปนและการปฏิเสธอัตลักษณทางเพศของ

เธอของศาสนจักรอยางตอเน่ืองยิ่งเพิ่มความรูสึกไมปลอดภัยและลดคุณคาตัวเอง บอยครั้งที่เธอ

มีความคิดอยากจะฆาตัวตาย Jaime ตองอดกล้ันความตองการที่จะใสเส้ือผาผูหญิง และ

พยายามที่จะโนมนาวตัวเองวาเธอไมไดมีความตองการเปนผูหญิง เม่ือ Jaime กลายมาเปน

อาจารยวิทยาลัย เธอขมกล้ันการแสดงออกทางเพศของตัวเอง ดังน้ัน เธอจึงสามารถเปน

แบบอยางที่ดีใหกับนักเรียนของเธอได เธอรูวาการแตงตัวขามเพศจะเปดเผยและทําใหเธอถูก

เยาะเยย ส่ิงน้ีก็จะยิ่งเพิ่มความกังวลของเธอ 

 เม่ือ Jaime โตขึ้น ในทศวรรษที่ 1980 มีการจํากัดวิธีเขาถึงขอมูลขาวสารและการ

ติดตอส่ือสารกับประชาชนของชุมชนขามเพศ เธอยิ่งรูสึกโดดเดี่ยวและหดหู ใน ค.ศ.2002 เม่ือ 

Jaime อายุ 39 ป ทายที่สุด เธอตัดสินใจที่จะทําการผาตัดแปลงเพศในประเทศไทย เธอกลาว

วา “ฉันตองการที่จะผาตัดตกแตงชองคลอดกอน เพราะฉันตองการที่จะสอนตอไป ฉันคิดวาฉัน
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ควรทําการเสริมหนาอกทีหลัง ฉันตองการการเปล่ียนผานอยางชา ๆ ฉันไมเคยแตงตัวขามเพศ 

ฉันไมเคยแสดงความเปนผูหญิงของตัวเองหรือดานที่เปนผูหญิงยกเวนอุปนิสัย (พฤติกรรม) ฉัน

ไมรูวาทําไม ฉันเดาวาฉันคงกลัวจะถูกควํ่าบาตร” เธอทําการผาตัดที่โรงพยาบาลในประเทศ

ไทย ซ่ึงเธอไดรับการสนับสนุน และการยอมรับจากสังคมขามเพศอยางแทจริง 

 4 ปหลังจากการผาตัด Jaime ตอสูกับการเปล่ียนแปลงเพศบนบัตรประจําตัว

ประชาชน เน่ืองจากรูปโฉมภายนอกของเธอไมสัมพันธกับรูปบนบัตร ดวยเหตุน้ี เธอมักมีปญหา

กับธนาคาร ผูตรวจคนเขาเมืองเม่ือเธอเดินทางไปตางประเทศ และตํารวจ ตัวตนใหมทาง

กายภาพของเธอและการแสดงตัวตนสรางความลําบากในหมูนักเรียนและเพื่อนรวมงานใน

วิทยาลัยที่เธอกําลังสอน ตั้งแตเธอผาตัด ผูชาย เพื่อนและคนแปลกหนาก็เขามาหาเธอและขอ

จับหนาอก เธอเขาใจความอยากรูอยากเห็นของพวกเขาดี แตเธอก็รูวามันเปนการคุกคามทาง

เพศ สําหรับ Jaime รูปแบบที่เลวรายที่สุดของการลวงละเมิด คือ ถูกปฏิเสธตัวตนที่แทจริงและ

ถูกโดดเดี่ยวจากสังคมในการดํารงชวิีตแบบเรียบงาย 

จากเรื่องราวของ Jaime สะทอนใหเห็นวา สังคมมาเลเซียไมมีกฎหมายที่ปกปองเพศ

ที่สามในกรณีที่ถูกขมขืน เน่ืองจากกฎหมายมาตรา 377C กําหนดบทลงโทษของการกระทํา

ชําเราโดยปราศจากความยินยอมในกรณีของผูชายที่เปนผูกระทํา และผูหญิงที่เปนผูถูกกระทํา

เทาน้ัน27 Jaime จึงไมไดรับโอกาสในการปกปองสิทธิของตัวเอง แมวา Jaime จะนับถือคริสต

ศาสนา แตเม่ือเธออยูภายใตกรอบวัฒนธรรมมุสลิม แรงกดดันที่เธอตองเจอจากศาสนจักรก็

แทบไมตางจากคนที่นับถืออิสลามแตอยางใด อีกทั้งการมีสถานภาพทางสังคมที่สูง คือการเปน

อาจารยในวิทยาลัย เปนผูมีการศึกษาทําหนาที่ในการสงตอความรูและเปนแบบอยางใหกับ

เยาวชน ไมไดชวยให Jaime สามารถเปดเผยตัวตนและรสนิยมทางเพศของตนเองได เพราะไม

วาคุณจะมีอาชีพการงาน หรืออยูในส่ิงแวดลอมที่ดีแคไหน การเปนเพศที่สามก็ไมใชเรื่องปกติที่

ทุกคนสามารถยอมรับได โดยเฉพาะเม่ือ Jaime ทําการผาตัดแปลงเพศมาแลว ขอสังเกต คือ

ในทางทฤษฎีแมวากฎหมายทางโลกจะอนุญาตให Jaime สามารถทําการผาตัดแปลงเพศได 

                                                             
27 UNESCO, Human Rights Protections for Sexual Minorities in Insular Southeast Asia, p. 27 



 
119 การควบคุมเพศทีสามในมาเลเซีย สมัยรัฐบาลมหาธีร์ โมฮมัหมัด (ค.ศ.1981-2003) 

เพราะเธอไมใชคนมุสลิม แตในทางปฏิบัติน้ัน ทั้งคนที่เปนมุสลิมและไมใชมุสลิมตางไมมีใครกลา

ผาตัดแปลงเพศในมาเลเซีย และก็ไมมีแพทยจากโรงพยาบาลคนไหนกลาทําการผาตัดดวย 

เพราะฉะน้ัน ผูหญิงขามเพศสวนใหญในมาเลเซียจึงมักเดินทางมาผาตัดแปลงเพศที่ประเทศไทย 

เพราะสังคมใหการยอมรับตัวตนทางเพศที่หลากหลายของพวกเธอมากกวา อยางไรก็ตามคนที่

แปลงเพศยังตองเผชิญกับปญหาจากบัตรประจําตวัประชาชน ที่แมจะอนุญาตใหเปล่ียนชื่อใหม

ได แตกฎหมายไมอนุมัติใหเปล่ียนรูปภาพและสถานะทางเพศดั้งเดิมของตน ตัวตนในบัตร

ประชาชนจึงไมสอดคลองกับรางกายใหมของพวกเธอ ทําใหคนเหลาน้ีมักประสบอุปสรรคใน

การทําธุรกรรม เม่ือตองยื่นเอกสารในการระบุตัวตนทางเพศ 

เร่ืองราวของ ANN28 

 Ann ผูหญิงขามเพศชาวอินเดียเคยถูกจับทั้งส้ิน 36 ครั้งและถูกตัดสินจําคุก 8 เดือน 

แตเธอติดคุกเพียง 2 สัปดาห เพราะแมของเธอมาประกันตัวเธอออกจากคุกเปนเงิน 800 MYR 

Ann กลาววาเธอถูกกระทําและหยามเหยียดในคุกโดยพัศดี เธอย้ําวาเธอไมไดเสพยา ไมไดเปน

โสเภณี และไมไดทําผิดกฎหมายใดๆ อยางไรก็ตาม เธอเปนคนไรบาน และเล้ียงชีพดวยการเปน

คนขับรถสามลอถีบ สถานะของเธออยูดานลางของลําดับชั้นทางสังคม เน่ืองจาก Ann เปนคน

อินเดีย จึงไมถือวามีความผิดภายใตกฎหมายอิสลามในขอหา “วางตัวเหมือนผูหญิง” ในรัฐของ

เธอ ดังน้ัน ตํารวจจึงฟองรองเธอภายใตมาตรา 21 ของ Minor Offences Act สําหรับความไม

เหมาะสมในที่สาธารณะและกลาวหาวาเธอเสพยา โดยอางเอานํ้าหนักรางกายที่เบากวา

มาตรฐาน เปนหลักฐานวาใชยาเสพติด เจาหนาที่ที่จับกุมตัว Ann คุกคามทางเพศเธอ เธอเลา

วา “พวกเขาดําเนินคดีฉันใหจําคุก 8 เดือน ในคุกพวกเขาระรานฉันอยางมาก เจาหนาที่คุก

บอกฉันวา พวกเราจะเอาเธอไปไวในหองขังรวมกับพวกผูชาย พวกเขาดาวาฉันสารพัด ... พวก

เขาจะเลนเพลงเกาๆและใหพวกเราว่ิงจากระยะทางไปเสาธง ... ทําใหพวกผูชายหัวเราะเยาะ

เรา พวกเขาจะเอาผืนธงมาพันไวรอบๆมือของพวกเราเปนเกลียว แลวใหพวกเราน่ังตากแดด ... 

พัศดีมักจะดูถูกพวกเราและถามพวกเราวา ‘จะเปนยังไงถาผมเขาไปในหองขังของคุณ มีแคเรา

                                                             
28 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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สองคนที่น่ัน ผมมีเซ็กซกับคุณไดไหม’ พวกเขาจะคุยกับพวกเราดวยมารยาทที่ต่ําชาเสมอ ... 

ครั้งหน่ึงฉันไดออกไป ตํารวจในศาลถามฉันวา ‘เม่ือถูกปลอยตัวคุณจะไปที่ไหน คุณจะนอนที่

ไหน คุณตองการใหผมไปอยูกับคุณไหม’ ... “ เจาหนาที่ตํารวจที่ถามฉัน คือคนที่ใสกุญแจมือ

และพาฉันมายังศาล เขาเปนผูชายอินเดีย อายุประมาณ 45 ป เขาถามฉันวา ผมควรไปดวย

ไหม” 

 จากเรื่องราวของ Ann สะทอนใหเห็นการดูถูกและเหยียดหยามภายในชาติพันธุ 

แมวาเชื้อชาติ และสถานภาพทางสังคมของ Ann ไมไดสูงสงอะไร แตกลับตองโดนรังแกจากคํา

สบประมาทของเจาหนาที่คนอินเดียดวยกันเอง ส่ิงน้ีบอกเปนนัยไดวา ไมวาจะเปนคนชนชาติ

ไหน แตผูชายยอมอยูในระดับสูงสุดของความสัมพันธทางสังคม และความเปนชายแทก็ไดให

อภิสิทธ์ิแกเขา ในการเหยียดหยามคนขามเพศที่ฉีกกรอบสังคมอยาง Ann และปฏิบัติราวกับ

พวกเธอเปนตัวตลก นอกจากน้ีผูหญิงขามเพศมักเปนสัญลักษณของการขายบริการทางเพศและ

ยาเสพติดไมวาคุณจะเปนโสเภณี จะเสพยาจริงหรือไม เพียงแคเขาเห็นคุณเปนคนขามเพศก็

พรอมจะฟองรองภายใตมาตราใดมาตราหน่ึง แมวา Ann ที่เปนคนอินเดียจะรอดพนจาก

กฎหมายอิสลาม อยางไรก็ตามเธอก็โดนขอหาภายใตกฎหมายทางโลกอยูดี ดังน้ัน ไมวาจะเปน

คนมุสลิมหรือไม คนขามเพศก็ไมสามารถรอดพนจากการดําเนินคดีตามกฎหมายได 

เร่ืองราวของ NOVA29 

 Nova เปนเลสเบียนชาวมาเลยเชื้อสายจีน อายุ 28 ป ซ่ึงรูวาตัวเองสนใจผูหญิงตั้งแต

อายุยังนอย “เม่ือฉันยังเปนเด็ก ฉันถามคําถามพวกน้ันกับตัวเอง ตั้งแตอายุยังนอย 5 หรือ 6 

ขวบ ... จนเม่ือฉันดูทีวี ... ฉันจึงคนพบวาตัวเองหลงใหลผูหญิงในรายการเสมอ ฉันไมเคยสนใจ

ผูชายเลย” Nova ชอบผูหญิงจริงจังครั้งแรกเม่ือเธออายุ 12 ป ตอมาเธอไดเขาศึกษาที่โรงเรียน

มัธยมหญิงลวนที่พอแมของเธอเลือกให ดวยขาวลือที่วามันเปน“โรงเรียนเลสเบียน” อยางไรก็

                                                             
29 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). 



 
121 การควบคุมเพศทีสามในมาเลเซีย สมัยรัฐบาลมหาธีร์ โมฮมัหมัด (ค.ศ.1981-2003) 

ตาม เธอกลับรูสึกเหมือนอยูที่บาน เพราะเธอพบเด็กผูหญิงคนอ่ืนที่เหมือนกันกับเธอ และ

สามารถเขากันไดอยางดี อีกทั้งในฐานะนักเรียน เธอยังมีผลการเรียนสูง 

 เม่ือเธออายุ 16 Linda แฟนที่คบกันมา 2 ป พบวา Rachel เปนคนที่ Nova กําลัง

คบดวยอยางลับๆ ในขณะน้ัน Linda บอกเจาหนาที่ของโรงเรียนวา Nova เปนเลสเบียน และ

ทั้งโรงเรียนก็ไดรูไมเพียงแตความสัมพันธของ Nova กับ Rachel เทาน้ันแตยังรวมถึง

ความสัมพันธระหวางเธอกับ Linda ดวย Nova ถูกหามไมใหพักในโรงเรียนประจํา ซ่ึงเธอ

อาศัยอยูในเวลาน้ัน คุณครูบอกกับเธอวา “เธอเปนโรค ฉันไมอยากใหเธอพักในหอพักนักเรียน 

เพราะเธอจะแพรเชื้อโรคน้ีไปสูคนอ่ืนๆ” 

 Nova โนมนาวอาจารยใหญอยางสุดความสามารถ เพื่ออนุญาตใหเธอพักอยูใน

โรงเรียนตอ ครอบครัวของเธอก็พยายามอยางหนักเชนกัน ครูใหญแนะนําให Nova ไปพบ

จิตแพทย และ “ถาจิตแพทยรายงานผลวาเธอปกติ ฉันถึงจะอนุญาตใหเธอพักในโรงเรียน” 

Nova ไมอยากจากโรงเรียนน้ีไป ดังน้ันเธอจึงไปพบจิตแพทย เม่ือปการศึกษาใหมเริ่มตน Nova 

ไมพบชื่อของเธอในรายชื่อนักเรียน รายงานผลของจิตแพทยก็ไมไดถูกสงไปให Nova ออนวอน

ขอสําเร็จการศึกษาและสอบปลายภาคใหเสร็จส้ิน แตอาจารยใหญก็ปฏิเสธ 

 หลังจาก Nova ถูกไลออก ครูฝายปกครองไดสัมภาษณ “แฟนผูหญิงคนแรก” ของ 

Nova กับคนที่เธอเคยพัวพันดวยเม่ือตอนอายุ 13 “ใครก็ตามที่ถูกอางวามีความสัมพันธกับฉัน 

คุณครูจะสัมภาษณ ...ดังน้ัน ฉันคิดวา ฉันถูกหลอกใชเปนแพะรับบาป เขาขับไลฉัน และสง

ขอความไปยังพวกเพื่อนของฉัน หรือคนอ่ืนๆที่เปนเลสเบียนในโรงเรียนน้ัน หากคุณตองการ

เปนเลสเบียน คุณตองเปดเผยและภาคภูมิใจ น่ีคือส่ิงที่คุณจะได” 

 “ในความคิดของฉัน การออกจากโรงเรียนทําใหฉันรูสึกกลัวยิ่งกวาอะไรทั้งหมด 

ดังน้ัน ฉันจึงไมไปพบจิตแพทย ฉันรูวาฉันเปนเลสเบียน และถึงแมครูใหญจะบอกวาคุณตองไป

หาจิตแพทย เพื่อบอกวาคุณไมไดเปนเลสเบียน และเพื่อแนใจวาคุณไมไดเปนเลสเบียน แตฉันรู

วามันเปนขอแกตัว” Nova เสริมวา “ฉันคิดวาโรงเรียนตอสูอยางหนัก เพื่อทําลายภาพลักษณที่

ไมดี ... พวกเขาไดเขมงวดกับทุกคน โดยเฉพาะกับกลุมเพื่อนของฉัน ... ฉันคิดวามันเปน
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ความผิดของฉัน เพราะวาฉันทําในส่ิงที่ฉันตองการ ฉันไมเคยอาย ฉันไมเคยหลบซอนวาฉันเปน

ใคร และบางทีมันอาจทําใหฉันตองสูญเสีย แตฉันก็รูสึกวาระบบการศึกษาไมมีสิทธิที่จะบอกฉัน

วาฉันสามารถอยูในโรงเรียนไดหรือไม ฉันยังคงเชือ่แบบน้ัน” 

 จากเรื่องราวของ Nova ทําใหเห็นสภาพของระบบการศึกษาในมาเลเซีย ที่ยังไมเปด

กวางเรื่องเพศ และไมมีการอบรมถายทอดความรูเก่ียวกับเรื่องเพศวิถีที่หลากหลายภายในรั้ว

โรงเรียน ส่ิงที่เจาหนาที่โรงเรียนทําไดมีเพียงแคกําจัดคนรักรวมเพศออกไป แตไมมีการพยายาม

ทําความเขาใจในตัวตนหรือใหคําแนะนํากับคนเหลาน้ัน ซํ้ารายยังเห็นวาความรักรวมเพศเปน

เชื้อโรค และ Nova ก็มีฐานะเปนผูปวยที่มีอาการทางจิต จําเปนตองไดรับการรักษาจาก

จิตแพทย ซ่ึงก็มองวาการมีรสนิยมชอบเพศเดียวกันสมควรไดรับการบําบัดรักษา และฟนฟู

สภาพใหกลับไปเปนปกติ และถึงแมวา Nova จะเปนนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแคไหน แตการ

เปนคนมีความสามารถไมไดชวยลบลางความนาละอายจากการเปนเลสเบียนไดอยางไรก็ตาม

สถานศึกษาก็ยังคงไมมีพื้นที่ใหกับคนรักรวมเพศอยางเธอ 

บทสัมภาษณทั้งหมดที่ผูเขียนไดทําการคัดเลือกน้ัน เราจะสังเกตไดวา ไมวาจะเปนคน

ชนชาติไหน นับถือศาสนาอะไร ประกอบอาชีพอะไร สูงหรือต่ํา รวยหรือจน เกงหรือไร

ความสามารถ ส่ิงเหลาน้ีจะไมมีความหมายและไรคุณคาไปในทันทีถาหากคุณเปนเพศที่สามใน

มาเลเซีย ไมเพียงแตพวกเขาตองเผชิญกับการรุกรานอยางหนักของทั้งเจาหนาที่ตํารวจและ

ตํารวจศาสนาเทาน้ัน สังคมรอบขางตั้งแตครอบครัว ญาติสนิทมิตรสหาย ทั้งในสถานศึกษา 

สถานที่ทํางาน และสถาบันศาสนา ไมมีใครใหการตอนรับขับสูคนเหลาน้ี พวกเขาเลือกที่จะ

แสดงทาทีรังเกียจ พูดจาดูถูกเหยียดหยาม หรือบางทีก็กล่ันแกลง จนอาจถึงขั้นทํารายรางกาย 

ดังน้ัน เพศที่สามจึงตองประสบภาวะยากลําบากในการดํารงชีวิต ทามกลางสังคมที่เลือกปฏิบัติ 

เกลียดชังความหลากหลายทางเพศ และมอบสถานะความเปนพลเมืองชายขอบใหพวกเขา 
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บทสรุป 

 กระแสเพศที่สามไมใชส่ิงที่เพิ่งเกิดขึ้นในยุคแหงเทคโนโลยีการส่ือสาร เชนเดียวกับ

การปรากฏของวัฒนธรรมเบี่ยงเบนทางเพศที่มีอยูในเอเชียตะวันออกเฉียงใตมาชานานแลว 

ความตระหนักในความหลากหลายทางเพศของคนปจจุบัน ถูกบดบังดวยวาทกรรมจากตางชาติ

ที่เขามาปรับเปล่ียนและจัดการตอระบบความคิดในเรื่องเพศตั้งแตสมัยอาณานิคม สรางบรรทัด

ฐานเรื่องเพศอันใหมใหกลายเปนถูก สงผลใหสํานึกเรื่องเพศดั้งเดิมเปนอันตองตกกระปองไป 

ไมเพียงแตดินแดนมลายูที่ไดรับอิทธิพลน้ีเทาน้ัน แตแทบทุกพื้นที่ซ่ึงอยูภายใตการปกครองของ

ชาวยุโรป รับเอาวัฒนธรรมตะวันตก และสืบทอดระบบสองเพศตอเน่ืองมาจนถึงสมัยรัฐชาติ 

โดยนํามาปรับใชเปนบรรทัดฐานของสังคม คอยจัดระเบียบรางกายประชากร ควบคุมและ

ครอบงําพฤติกรรมดานเพศวิถี สรางองคความรูแบบใหมใหกับชาวพื้นเมืองเพื่อพัฒนา

ประเทศชาติสูความเปนสากล ทําใหประชาชนหลงลืมรากเหงาทางความคิดเรื่องเพศที่แทจริง

ของตน 

ในกรณีของมาเลเซียบรรทัดฐานรักตางเพศแบบคริสตศาสนาดูจะเขากันไดดีกับ

คานิยมอิสลามในการตอตานเพศที่สาม ฉะน้ัน สังคมมาเลเซียในฐานะที่สืบทอดมรดกของเจา

อาณานิคมมาสวนหน่ึง และมีบทบาทในการปกปองวัฒนธรรมมุสลิม รัฐจึงไดนอมรับลักษณะ

ดังกลาวมาประยุกตใชในการปกครองประเทศ และควบคุมพลเมืองเพศที่สามใหอยูในโอวาท 

ผานการบังคับใชกฎหมายที่กําหนดบทลงโทษอยางชัดเจน และดําเนินมาตรการปองกันความ

เบี่ยงเบนอยางเครงครัด มากไปกวาน้ัน แนวทางอิสลามซ่ึงตอตานเพศที่สามไดทําหนาที่อยาง

สอดคลองกับระบบเผด็จการอํานาจนิยมของรัฐบาลมหาธีร สองส่ิงน้ีมีเปาหมายเดียวกันในการ

หลีกเล่ียงหนทางสูการปฏิรูปประชาธิปไตยที่เนนความเปนเสรีนิยม ซ่ึงในทรรศนะของรัฐน่ัน

อาจหมายถึงการลุกฮือเพื่อเรียกรองสิทธิมนุษยชนจากรัฐของเพศที่สาม ในทรรศนะของศาสนา

ยอมหมายถึงความเส่ือมดานศีลธรรมที่แพรขยายขึ้น และถูกแทนที่ดวยลัทธิสุขนิยมที่เพิกเฉย

ตอระบบคุณธรรม ดังน้ัน การรวมมือของรัฐกับศาสนาในการควบคุมประชากรเพศที่สามจึงเปน

ภารกิจสําคัญที่ตองดําเนินการอยางเขมงวดและตอเน่ือง ทั้งหมดน้ีเปนคําตอบสําหรับอคติทาง
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เพศและการควบคุมลงโทษประชากรเพศที่สามที่เกิดขึ้นในสังคมมาเลเซียปจจุบัน  สุดทาย

ผูเขียนหวังวาบทความน้ีจะชวยไขความกระจางแกผูที่ตองการศึกษาถึงที่มาที่ไปของการควบคุม

เพศที่สามในมาเลเซียสมัยรัฐบาลมหาธีร โมฮัมหมัด (ค.ศ.1981-2003) และสามารถนําขอมูลที่

ไดไปศึกษาตอเพื่อใหเกิดผลงานทางวิชาการตอไป 
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กับเพศหญิง สงิทแีตกต่างไปจากนี ถือว่าเปนสิงผิดปกตขิองสงัคมทงัสนิ...” 
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การสบืทอดอตัลกัษณข์องคนมอญพลดัถนิผา่นการส่งเสรมิ 

การใช้ภาษา: กรณศึีกษา หมูบ่า้นมอญ บา้นวงักะ  

ต.หนองล ูอ.สังขละบุร ีจ.กาญจนบุร ี
 

มงคล โชควัฒนานนท ์

 

 มอญ เปนชนชาติหน่ึงที่ในอดีตมีความรุงเรืองมากในดินแดนแถบเอเชียตะวันออก

เฉียงใต ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณตอนลางของประเทศพมาในปจจุบัน แตเม่ือเวลาผานไปคนมอญ

จํานวนมากกลับตองอพยพยายถิ่นเขามาในประเทศไทยดวยความจําเปนหลายประการตั้งแต

อดีตเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน ความจําเปนที่สําคัญอยางหน่ึงเปนผลมาจากเรื่องการเมือง เริ่มจาก

การที่ดินแดนแถบน้ีไดมีการกําหนดความเปนรัฐชาติสมัยใหม แบงเสนเขตแดน กําหนดอํานาจ

อธิปไตยที่ชัดเจน และที่สําคัญคือการตกเปนสวนหน่ึงของประเทศพมาดวยวิธีการจัดการของ

รัฐบาลกลางพมาที่ตองการรวมชนกลุมนอยทั้งหมดเขาเปนพลเมือง อีกทั้งยังมีขอกําหนดและ

ขอบังคับตาง ๆ ตอคนมอญในลักษณะที่กดขี่ จนสงผลไปถึงการตอสูกันอยางรุนแรงระหวาง

มอญและรัฐบาลพมาจนทําใหคนมอญจํานวนมากตัดสินใจอพยพยายถิ่นในที่สุด 

ประเทศเปาหมายของคนมอญอพยพสวนใหญคือประเทศไทย คนมอญที่อพยพยาย

ถิ่นเขามาอยูในประเทศไทยในปจจุบันน้ีกระจายอยูตามจังหวัดตาง ๆ ทางภาคเหนือ ภาคกลาง 

และภาคใตตอนบนของประเทศ จากการอพยพมารุนสูรุนตั้งแตอดีต ทําใหคนมอญสวนใหญได

กลืนกลายเปนคนสัญชาติไทยเกือบทั้งหมดแลว แตทวาการอพยพยายถิ่นเขามาในประเทศไทย

ยังไมไดส้ินสุดลงจวบจนปจจุบันน้ี การหล่ังไหลเขามาของคนมอญจํานวนมากตั้งแตอดีต

กอใหเกิดชุมชนมอญหลายแหงในจังหวัดตาง ๆ ตอนกลางของประเทศไทยเชน กรุงเทพฯ 

นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับ

ประเทศพมาเชน ราชบุรี กาญจนบุรี ระนอง เปนตน  
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คนมอญมีอัตลักษณทางวัฒนธรรมที่แตกตางและโดดเดน แตทวาอัตลักษณดังกลาวน้ี

ถูกกลืนไปกับชาวพมาจนคนทั่วไปจะมองเหมารวมวาเปนพมา หรือ มอญพมา แตส่ิงที่แตกตาง

ที่เห็นไดชัดระหวางมอญและพมาคือเรื่องของภาษา เน่ืองจากภาษามอญเปนภาษาที่มีมาแต

โบราณแลว อีกทั้งยังมีลักษณะพิเศษที่ไมสามารถลอกเลียนแบบไดทั้งรูปแบบของตัวอักษรที่

เปนตัวกลม การออกเสียงที่ตองใชลมหายใจควบคู ทําใหอัตลักษณทางวัฒนธรรมดังกลาวมีคา

และหาดูไดยาก อีกทั้งมอญที่เคยยิ่งใหญในอดีตได   สูญแผนดินไปใหกับความเปนพมาจนตอง

อพยพมาเปนสวนใหญ จึงไมสามารถที่จะหวนกลับไปหาวัฒนธรรมในแหลงเดิมไดอีก ที่มีก็

เพียงแตการสูญหายไปทีละเล็กละนอย และในปจจุบันน้ีคนมอญในประเทศไทยเพียงบางกลุม

เทาน้ันที่ยังคงสามารถรักษาอัตลักษณของตนเองเอาไวได 

ผูศึกษาจึงมีความตองการที่จะศึกษาในเรื่องของการสืบทอดอัตลักษณทางดานภาษา

ของคนมอญพลัดถิ่นวามีลักษณะอยางไรบาง โดยมุงเนนที่จะศึกษา การสงเสริมการใชภาษาใน

ลักษณะตาง ๆ ศึกษาโดยวิธีการลงภาคสนาม สอบถามจากผูคนในหมูบาน ผูคนตามสถานที่

สําคัญรวมถึงปจจัยตาง ๆ ที่มีอิทธิพลในการปลูกฝงเรื่องการใชภาษาใหกับคนในชุมชนไมวาจะ

เปนภาษาใดก็ตามโดยการศึกษาในครั้งน้ีไดเลือกศึกษาพื้นที่บานวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี 

จ.กาญจนบุรี ซ่ึงเปนจังหวัดที่มีชองทางการเดินทางเขามาคือดานเจดียสามองค เปนเสนทางที่

ชาวมอญเลือกใชมากกวาเสนทางอ่ืน เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวกับที่พมาใชในการยกกองทัพ

มารุกรานไทยและมอญคงจะคุนเคยกับเสนทางดังกลาวดี เพราะนอกจากจะเคยเขามาตอนทํา

สงครามแลว ยังเปนเสนทางที่ใชติดตอคาขายกันอีกดวย1 ผูศึกษาสนใจในเรื่องของวัฒนธรรม

ของชาวมอญบริเวณ หมูบานมอญ อ.สังขละบุรี ที่ยังคงหลงเหลืออยูถึงแมจะไมเขมขนเทาใน

อดีตดวยเหตุของความเปล่ียนแปลงตามกาลเวลาโดยมีกระแสโลกาภิวัตน (Globalization) 

เปนตัวขับเคล่ือน  

สําหรับเหตุผลที่ผูศึกษาเลือกพื้นที่ดังกลาวเน่ืองจากการที่ไดมีประสบการณพบเห็น

ลักษณะของคนมอญในฐานะแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาครและชุมชนมอญที่มีการกลืน

                                                             
1 มนธิรา ราโท, บรรณาธิการ, (2552), มอญ ในแผนดินสยาม, หนา 4. 
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กลายเปนสัญชาติไทยที่บริเวณพระประแดง ซ่ึงหากเทียบกับหมูบานมอญในฐานะความเปนอยู

แบบชุมชนทั่วไปใน อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ที่มีความแตกตางกันในเรื่องของจุดประสงคใน

การเขามาเพื่อหางานทําแลวสงเงินกลับบานเปนหลักอีกทั้ง ชาวมอญ สังขละบุรี เปนชาวมอญ

อพยพครั้งใหญครั้งลาสุดที่อพยพเขามาพึ่ง พระบรมโพธิสมภารเม่ือประมาณ 50 กวาปที่ผาน

มาและยังคงเปนชาวมอญพลัดถิ่นสัญชาติพมา มิใชชาว (สัญชาติ) ไทยเชื้อสายมอญเฉก

เชนเดียวกับชาวมอญกลุมอ่ืน ๆ2 ในพื้นที่เปาหมายมีวัฒนธรรมที่ยังหลงเหลืออยู ถึงแมจะเจือ

จางลงในกลุมคนรุนใหมที่ไดมีการผสมผสานกลืนกลายเขากับวัฒนธรรมไทย จากการที่ผูศึกษา

ไดมีโอกาสพบเห็นในขณะทองเที่ยว อ.สังขละบุรี กลุมนักเรียนนักศึกษามอญรองเพลงไทย (วง

Bodyslam) ไดอยางชัดเจนจนในครั้งแรกที่เห็นคิดวาเปนคนไทยทั่วไป แตอยางไรก็ตามใน

นํ้าเสียงการพูดคุย ใชภาษา ยังหลงเหลือความเปนมอญอยูทําใหทราบวาเปนคนไทยเชื้อสาย

มอญ ดังน้ันผูศึกษาจึงตองการที่มุงเนนศึกษาใหเห็นการสืบทอดและสงเสริมเรื่องของการใช

ภาษาของคนมอญพลัดถิ่นในบริเวณพื้นที่ดังกลาววามีลักษณะเปนอยางไร มีความเห็นเปน

อยางไรจากกลุมเปาหมายแทจริง 

ประวัติหมู่บ้านมอญ 

หมูบานมอญในการศึกษาครั้งน้ีคือหมูบานมอญแผนดินธรรมแผนดินทอง หมู 2 บาน

วังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี เปนหมูบานมอญที่ตั้งอยูบริเวณดานตรงขามกับตัว

อําเภอสังขละบุรี ที่ในปจจุบันน้ีกลายเปนสถานที่ที่มีชือ่เสียงในบรรดากลุมนักทองเที่ยวชาวไทย 

เน่ืองจากมีส่ิงกอสรางสําคัญที่ดึงดูดนักทองเที่ยวคือสะพานไมขนาดใหญขามแมนํ้าซองกาเลีย 

หรือ เปนที่รูจักกันในชื่อ “สะพานมอญ” หมูบานมอญแหงน้ีมีพื้นที่ประมาณ 614 ไร เปนที่ดิน

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยยกใหกรมศาสนา ซ่ึงทางราชการไดจัดสรรใหผูพลัดถิ่น

ชาวมอญอยูชั่วคราวโดยไมคิดมูลคา3 ยิ่งไปกวาน้ันความเปนอยูของหมูบานมอญแหงน้ีเปนไป

โดยการใหอาศัยอยูเทาน้ัน แตไมไดรับสิทธิใด ๆ โดยเฉพาะเรื่องกรรมสิทธ์ิในการถือครองที่ดิน

                                                             
2 อรวรรณ ทบัสกุล, (2547), หลวงพออุตตมะ, หนา 62. 
3 อรวรรณ ทบัสกุล, (2547), หลวงพออุตตมะ, หนา 104. 
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เน่ืองจากการที่รัฐบาลไทยยอมใหอาศัยอยูไดน้ัน ไมไดมีความเต็มใจเทาไรนัก เพราะเกรงจะมี

ปญหาตอความสัมพันธระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพมา แตจําตองใหอาศัยอยูจากเรื่องของ

ความจําเปนทางดานมนุษยธรรม  

หมูบานมอญแหงน้ีเกิดขึ้นมาเปนเวลาไมนานเทาหมูบานอ่ืน ๆ แตมีความเขมขนและ

หลากหลายทางดานวัฒนธรรม มีทั้งชาวมอญเดิม ชาวไทยมอญ และ คนไทยเดิมอาศัยรวมกัน

ในหมูบานแหงน้ี อีกทั้งในบริเวณใกลเคียงยังมีกลุมชาติพันธุอ่ืนที่อาศัยอยูเปนจํานวนไมนอยอีก

ดวย ชาวมอญเดิมในหมูบานน้ีอพยพมาเน่ืองดวยหนีภัยสงครามและความบีบคั้นทางการเมืองที่

รัฐบาลพมากระทําตอชนชาติมอญใน ค.ศ.1948-19494 และไดเพิ่มจํานวนมาเรื่อย ๆ ทําให

หมูบานมอญแหงน้ีมีความสมบูรณขึ้นในหลาย ๆ ดานไมวาจะเปนดานประชากร ระบบ

สาธารณูปโภคที่สําคัญ รวมถึงสถานที่สาธารณะที่สําคัญที่ทําใหคนมาทํากิจกรรมรวมกันอยาง

ตลาดและโรงเรียนอีกดวย 

หมูบานมอญในปจจุบันน้ีเปนสถานที่ตั้งแหงใหม เน่ืองจากมีการสรางเขื่อนเขาแหลม5 

สงผลใหบานเรือนของหมูบานมอญเดิม (อยูต่ํากวาพื้นที่หมูบานมอญปจจุบันลงไป 3 กิโลเมตร) 

ถูกนํ้าทวมจนตองยายขึ้นมาซ่ึงมาอยูในพื้นที่ปจจุบันที่เปนที่ดินของวัดวังกวิเวการาม มีการ

จัดการหมูบานใหมภายใตการนําของหลวงพออุตตมะ ผูชวยเหลือใหชาวมอญมาอาศัยอยู

รวมกันน้ี มีการแบงพื้นที่ออกเปนแปลง ๆ แปลงละ 1 งาน (ประมาณ 100 ตารางวา) ตั้ง

บานเรือนเรียงรายกันไปดานริมหวยซองกาเลียจนถึงริมนํ้าบีคล่ี ดานตะวันออกของวัด โดยใช

วิธีเขียนหมายเลขแปลงและใหชาวบานจับฉลาก และเขาอยูอาศัยตามหมายเลขที่จับได 

บางสวนเลือกอยูกับเพื่อนบานที่เคยอยูแตเดิม โดยหมูบานในปจจุบันแบงพื้นที่หมูบานออกเปน

ซอยตาง ๆ รวม 7 ซอย แตละซอยจะแบงเปนคุมบาน มีหัวหนาคุมคอยดูแล โดยมีคุมตาง ๆ 

                                                             
4 เรื่องเดียวกัน, หนา 12. 
5 เข่ือนเขาแหลมหรือเรียกอีกช่ือหน่ึงวาเข่ือนวชิราลงกรณ เริ่มกอสรางในเดือนมีนาคม 2522 และแลวเสร็จในป 2527 

เปนเข่ือนหินถมแหงแรกของประเทศไทย ตั้งอยูบนแมนํ้าแควนอย ทําหนาที่ผลิตกระแสไฟฟาเปนหลัก สรางปดกั้นแมนํ้า

แควนอยบริเวณตําบล ทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ตัวอางเก็บนํ้าอยูในทองที่อําเภอทองผาภูมิ และ

อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี. 
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จํานวน 27 คุม6 สําหรับคุณสมบัติของผูที่จะขึ้นมาเปนหัวหนาคุม ผูชวยผูใหญบาน หรือ 

กรรมการหมูบานไดจะตองเปนคนดีในสายตาของชาวบาน เปนผูที่มีความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย

สุจริต มีศีลธรรมจรรยา ตรงไปตรงมา ไมกินนอกกินใน ที่ สําคัญตองเปนผูที่พูด อาน เขียน 

ภาษาไทยไดเปนอยางดี เพราะตองคอยประสานงานกับทางราชการ7 สําหรับความเปนอยูใน

พื้นที่หมูบานเดิมกับพื้นที่หมูบานใหมก็มีความแตกตางกัน ในพื้นที่เดิมจะอยูบานลางซ่ึงสามารถ

ทํามาหากินแบบการเกษตรไดอยางดี ปลูกพืชผักคาขาย รวมถึงมีการติดตอทําการคาขายกับ

นายทุนตาง ๆ มีการคาขายทั้งในรูปแบบคาขายทั่วไปในหมูบานและการคาขายชายแดนกับคน

พมา บางก็ทํางานรับจางทั่วไปเชนขับเรือ แบกของ เปนตน แตภายหลังจากการยายขึ้นมาใน

พื้นที่ใหม ในชวงแรกน้ันความเปนอยูลําบาก และตางจากพื้นที่เกามาก เน่ืองจากไมสามารถยึด

อาชีพหลักอยางการเกษตรแบบเพาะปลูกไดอยางแตกอน แตไมนานหลังจากน้ัน เขื่อนเขา

แหลมทําใหอําเภอสังขละบุรีมีความเจริญรุงเรืองในดานของการคมนาคมที่สะดวกสบาย เปนที่

รูจักของคนทั่วไปมากขึ้น โดยเฉพาะเปนเมืองชายแดนมีการติดตอคาขายกับประเทศพมา 

กลายเปนเมืองเศรษฐกิจ เมืองทองเที่ยวที่มีสภาพอากาศดี ทิวทัศนสวยงาม มีนํ้าตก อางเก็บนํ้า 

สะพานไมที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กลุมชาติพันธุและวัฒนธรรมที่หลากหลาย8  

อีกทั้งหมูบานมอญในปจจุบันยังมีส่ิงดึงดูดนักทองเที่ยวซ่ึงผูศึกษาเองเปนหน่ึงในน้ันที่

สนใจคือ ตลาดฝงมอญที่จะมีในชวงเชา (ตลาดเชามอญ) ในขณะที่ไดไปทองเที่ยว เจาของรี

สอรทที่ผูศึกษาไดมีโอกาสไปพัก แนะนําใหตื่นเชาไปเที่ยวชมบรรยากาศซ่ึงผูศึกษาเคยไดยินคํา

เลาขานในหมูนักทองเที่ยวที่นํามาแบงปนกันในส่ือออนไลนตาง ๆ วามีการใสบาตรแบบมอญ มี

ของขายหลายอยางที่นาสนใจ เปนภาพบรรยากาศของความเปนวัฒนธรรมมอญที่หาดูไดยาก 

อีกทั้งอาชีพที่สําคัญที่ผูศึกษาไดพบเห็นคืออาชีพการคาขายจําหนายสินคาที่ระลึก มีจํานวนมาก

ตามตรอก ซอยตางๆ หลังจากขามสะพานมอญไปแลว ทําใหเห็นความเปนอยูที่ดีขึ้นหลังจาก

ยายขึ้นมายังพื้นที่ใหม และชาวบานในแถบน้ันที่ประกอบอาชีพดังกลาวน้ีไมใชเพียงแคคนมอญ

                                                             
6 อรวรรณ ทบัสกุล, (2547), หลวงพออุตตมะ, หนา 107. 
7 เรื่องเดียวกัน, หนา120. 
8 เรื่องเดียวกัน, หนา 126. 
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เดิม แตมีทั้งชาวไทยมอญ และไทยเดิม การประกอบอาชีพน้ียังแสดงใหเห็นถึงการปรับตัวให

เขากับสภาพของยุคสมัยที่เปล่ียนผานไปอีกดวย 

จากการเปล่ียนแปลงเปนสถานที่ทองเที่ยว ทําใหพื้นที่ดังกลาวน้ีเปดสูโลกกวางมาก

ขึ้น จากเดิมที่เปนเพียงหมูบานเฉพาะ ชีวิตประจําวันอยูกันเพียงชาวบานในหมูบานเทาน้ัน แต

ปจจุบันเต็มไปดวยนักทองเที่ยวจํานวนมากไมเวนแตละวัน ซ่ึงสงผลกระทบหลายดาน ผลดีจะมี

ในเรื่องของเศรษฐกิจในหมูบาน ที่มีเม็ดเงินจํานวนมากหล่ังไหลเขาไป ตามดวยความเจริญจาก

การสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ ทั้งจากการพัฒนาโดยตัวหมูบานเอง และ การพัฒนาจากทาง

ภาครัฐอํานวยความสะดวกหลายดาน เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน แตในทางกลับกัน 

ผลเสียที่ตามมาจะมีในเรื่องของความรูเทาไมถึงการณของนักทองเที่ยวที่สงผลใหเกิดความ

เปล่ียนแปลงในหมูบาน อยางเชน ปญหาเรื่องของการเจริญเติบโตของปลาที่เปนปลาเศรษฐกิจ9 

เน่ืองจากมีนักทองเที่ยวบางกลุม ตองการที่จะทําบุญปลอยปลาโดยซ้ือปลาจากตลาดที่เปนปลา

กินปลาดวยกันมาปลอย ทําใหปลาเล็กทุกชนิดตกเปนเหยือ่ เปนตน 

ในเรื่องของสิทธิการศึกษารวมถึงการสมัครเขาทํางานสําหรับคนมอญพลัดถิ่นใน

หมูบานมีคอนขางจํากัด เน่ืองจากคนมอญสวนใหญไมไดรับสิทธิใหทําบัตรประชาชนอยาง

ถูกตอง จะมีแคเพียงบัตรผูพลัดถิ่นสัญชาติพมาเทาน้ัน ที่มีอยูสองแบบ คือบัตรสีชมพูและบัตรสี

สม ซ่ึงสีที่แตกตางกันแบงจากชวงเวลาที่อพยพเขามาในประเทศไทย หากเขามาในชวงกอน 

ค.ศ.1976 จะไดรับบัตรสีชมพู คือ บัตรประจําตัวผูพลัดถิ่นสัญชาติพมา10 แตถาหากเขามา

                                                             
9 สัมภาษณ จนมอญ, เด็กนักเรียนมอญระดับช้ันประถมศึกษาปที่3 โรงเรียนวัดวังกวิเวการาม, 23 มีนาคม 2016. 
10 บัตรสีชมพู ตามแบบของกรมการปกครอง ไดมีการจัดทําทะเบียนประวัติพรอมทั้งออกบัตรประจําตัวใหไวเม่ือป ค.ศ.

1996 จํานวนประมาณ 5,594 คน สวนใหญเปนชาวมอญที่บานวังกะ หมูที่ 2 เน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีซึ่งออกเม่ือวันที่ 

9 มีนาคม 1992 ใหถือวา “ผูพลัดถ่ินสัญชาติพมา” หมายถึง บุคคลหลายเช้ือชาติที่อยูในประเทศพมา เชน มอญ 

กะเหรี่ยง ไทยใหญ ละวา พมา ลาว ฯลฯ ที่เดินทางเขามาในประเทศไทยกอนวันที่ 9 มีนาคม 1976 และอนุญาตใหอยูได

ช่ัวคราว. 
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ในชวงหลัง ค.ศ.1976 จะไดรับบัตรสีสม คือ บัตรประจําตัวผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา11 ซ่ึง

บัตรทั้งสองน้ีแนนอนวาไมมีสิทธิใด ๆ เทียบเทาบัตรประชาชนเลยแมแตนอย กระทั่งการ

เดินทางออกนอกพื้นที่อําเภอสังขละบุรียังไมสามารถทําได หากฝาฝนจะมีความผิดทาง

กฎหมาย หากมีความจําเปนตองออกจริง ๆ ใหทําเรื่องขออนุญาตอยางเปนทางการ ตอง

ประสานงานจากหลายฝาย แตชาวมอญบางสวนมีบัตรประชาชนไดเน่ืองมาจากการแตงงานกับ

คนไทย ซ่ึงจะไดรับสัญชาติไทยตามกฎหมาย แตอยางไรก็ตาม ในการไดรับสัญชาติไทยน้ันได

เพียงตัวผูที่สมรสเทาน้ัน พอแมจะยังคงอยูสัญชาติเดิมตอไป และผลจากการไมมีบัตรประชาชน

น้ีเองทําใหไมมีสิทธิในการเขาทํางานราชการ จนเกิดความรูสึกไมมีอนาคตที่ดีถึงแมจะเรียนสูง

แคไหนก็ตาม ทําใหตองวกกลับเขามาสูตลาดแรงงาน หาเงินตามความสามารถทางรางกายและ

ความรูเทาที่มี จึงไมมีโอกาสที่จะไดประกอบอาชีพที่ใฝฝนไว 

แตอยางไรก็ตาม สิทธิจากการออกบัตรตาง ๆ ดังกลาวขางตนเปนส่ิงที่เกิดขึ้นมาเปน

ระยะเวลาที่ยาวนานแลว ในปจจุบันคนมอญรุนใหม ๆ มีการปรับเปล่ียนทัศนคติไปเปนแบบ

สมัยใหม ปรับตัวตามยุคสมัย ไดรับสิทธิในการเปล่ียนสัญชาติเปนสัญชาติไทยมากขึ้น มีการ

เปล่ียนแปลงในหลายดาน มุงแสวงหางานทําในตัวเมืองเพื่อยกฐานะความเปนอยูใหดีขึ้น ใช

ชีวิตสวนใหญอยูนอกชุมชนเพราะไมไดถูกจํากัดพื้นที่เหมือนในอดีต การมีสวนรวมกิจกรรมใน

ชุมชนนอยลง ขาดการพบปะสมาคมกับคนในชุมชน ยกเวนในชวงสงกรานต12 คนรุนใหมเหลาน้ี

ไดปรับเปล่ียนทัศนคติของคนมอญบางกลุมโดยไมรูตัว สงผลใหความตองการสืบทอดวัฒนธรรม

ความเปนมอญเดิมเริ่มหายไป อยางนอยที่สุดและเห็นชัดที่สุดคือเรื่องของการแตงกาย และที่

สําคัญมากอีกอยางหน่ึงซ่ึงจะหายไปไดโดยงายและรวดเร็วคือวัฒนธรรมภาษามอญ 

 

                                                             
11 บัตรสสีม ตามแบบของกรมการปกครอง ไดมีการจัดทาํทะเบียนประวัติครั้งแรก และออกบัตรประจําตัวใหไวเม่ือ ค.ศ.

1993-1994 เปน ผูหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา ที่เขาเมืองมาแลวมีที่อยูเปนของตนเอง โดยอาศัยกระจายอยูทั่วทัง้

อําเภอ ซึ่งจาํนวนรอยละ 70 เปนชาวมอญ สวนที่เหลือเปนคนเช้ือสายพมา. 
12 ยุวดี จิตตโกศล, (2555), การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทางวัฒนธรรมมอญ กรณีศึกษา อาํเภอสังขละบรุี จังหวัด

กาญจนบรุ,ี หนา 239. 
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การแสดงอัตลักษณ์ : การใช้ภาษา 

 ในหมูบานมอญ บานวังกะแหงน้ีมีความโดดเดนในเรื่องของการใชภาษามอญที่ยัง

ธํารงอยูถึงปจจุบันน้ี เม่ือเทียบกับการอาศัยอยูบนผืนเผนดินของประเทศไทยกวา 60 ป การใช

ภาษาในแตละสถานที่จะแตกตางกันออกไปตามความเหมาะสม ไมเพียงแตในวัยทํางานหรือวัย

กลางคน แตรวมถึงวัยเด็กที่กําลังเปนวัยเรียนรูในทุก ๆ ดาน การใชภาษาของคนในแตละวัยน้ัน

ก็จะแตกตางกันออกไป เน่ืองจากชีวิตประจําวันของแตละคนจะอยูในสถานที่ที่แตกตางกัน

ออกไป 

 ในวัยผูสูงอายุ การใชภาษาในชีวิตประจําวันสวนใหญจะใชภาษามอญ เน่ืองจากอายุ

มากจนไมสามารถทํางานไดอยางวัยทํางาน ใชชีวิตอยูแตในเพียงบริเวณชุมชนที่เปนพื้นที่

สวนตัว มีการใชภาษามอญส่ือสารเฉพาะกับลูกหลาน และที่สําคัญ ผูสูงอายุที่เปนผูเฒาผูแกใน

ชุมชนปจจุบันน้ีสวนใหญจะไมสามารถฟง พูด อาน เขียนภาษาไทยได บางทานอาจจะฟง พูด

ไดเพียงเ ล็กนอยเทา น้ัน อยางเชนคําถามวาชื่ออะไร มาจากที่ ไหน เปนตน ทําใหใน

ชีวิตประจําวันที่เวียนวนอยูเพียงแตในชุมชนน้ันไมไดใชหรือเรียนรูภาษาอ่ืนนอกจากภาษามอญ 

จะมีเพียงชองทางเดียวที่จะไดเรียนรูภาษาอ่ืนคือจากส่ือที่สําคัญอยางโทรทัศน บานบางหลังมี

บางหลังไมมี แตอยางไรก็ตาม ถึงจะไดดูส่ืออยางโทรทัศนที่เปนส่ือภาษาไทยสวนใหญ แตในวัย

น้ีการเรียนรูในดานการใชภาษาก็เปนส่ิงที่ซึมซับยากมากแลว อยางมากที่สุดก็จะสามารถเขาใจ

บางคําเทาน้ัน อีกทั้งเน่ืองจากเปนชวงวัยที่เปนรุนบุกเบิก เปนรุนที่ไมไดเกิดในแผนดินไทย เปน

รุนพอแมของคนมอญรุนแรกที่เกิดในแผนดินไทยบริเวณน้ี เกิดที่ประเทศพมาแลวอพยพเขามา

ในประเทศไทยจึงไมมีการเรียนรูภาษาไทย มีแตภาษามอญเดิมทั้งฟง พูด อาน เขียน ติดตัวมา

จากแหลงที่อยูอาศัยเดิม รวมถึงความยากจน ไมมีส่ือโทรทัศนใหดูตั้งแตในวัยเด็กที่เปนวัย

เรียนรู เหมือนอยางเด็กในรุนปจจุบันที่เกิดที่ประเทศไทยเปนรุนที่ 5 แลว ที่เปนเด็กรุนหลัง มี

ความพรอมในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนการเรียนในโรงเรียน ส่ือตาง ๆ ที่แทรกเขามาอยูในชุมชน

อยางไมมีทางเล่ียงได 
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 ในวัยทํางานหรือวัยกลางคน จะเปนวัยที่มีการพบปะสังสรรคกับผูคนตางๆมากกวา

วัยอ่ืน บางทํางานในบริษัทเอกชน บางทํางานคาขายทั่วไปในตลาดทั้งฝงไทยและฝงมอญ บาง

ขายของที่ถนนคนเดินฝงมอญ ทําใหมีโอกาสใชภาษาอ่ืนนอกจากภาษามอญ ในสังคมการ

ทํางานในพื้นที่สาธารณะถึงแมจะมีความจําเปนตองใชภาษาไทย แตหากวามีเพื่อนที่พูดภาษา

มอญไดก็จะพูดภาษามอญถึงแมจะอยูในที่ทํางาน แตภาษากลางน้ันจะเปนภาษาไทย อาจจะ

เปนในการพูดคุยกับลูกคา พูดคุยกับเพื่อนรวมงานที่ไมใชคนมอญ ที่สําคัญคือภาษาเขียนสวน

ใหญจะใชเปนภาษาไทย เน่ืองจากภาษาเขียนของมอญแท ๆ น้ันไดเลือนหายไปตั้งแตคนมอญ

รุนแรกที่เกิดในพื้นที่แหงน้ีแลว13 ไมไดมีการเรียนการสอนภาษามอญแทที่เปนตัวกลม ทําใหใน

ปจจุบันคนรุนแรกจนถึงรุนปจจุบันก็ยังไมสามารถเขียนภาษามอญไดอยางสมบูรณ สําหรับการ

ใชภาษาในพื้นที่สวนตัวอยางเชน การพบปะกับเพื่อนฝูง การใชภาษาในบานในชุมชน สวนใหญ

ยังคงเปนภาษามอญ จะมีเพียงบางจังหวะบางคําที่จะหลุดใชภาษาไทย จากการสังเกตและ

สอบถาม (วัยรุนตอนปลายถึงวัยทํางาน) ที่ไดมีโอกาสพบเจอขณะไปพักผอนที่บริเวณคลาย

นํ้าตกขนาดเล็กซองกาเลีย เปนกลุมวัยรุนตอนปลาย เหมือนจะเปนชวงแรกของวัยทํางาน ไดมี

การพูดคุยกันในกลุมเพื่อนฝูงเปนภาษามอญ ที่นาสนใจคือกลุมน้ีเปนกลุมที่มีลักษณะไม

เหมือนกับคนมอญทั่วไปในหมูบานวังกะ มีความคลายกับคนในเมืองหลวง ผิวขาว แตงหนา 

ลักษณะภายนอกทั่วไปดูไมออกวาจะเปนคนในกลุมเปาหมาย จากการสอบถามพบวา เปนคน

มอญในบานวังกะ ยังอาศัยอยูที่น่ัน แตมาทํางานในบริษัทเอกชนฝงไทย ไดรับการศึกษาระดับ

อนุบาลและประถมศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลสังขละ ที่เปนโรงเรียนอนุบาลประจําอําเภอ ตอ

ระดับชั้นมัธยมตนที่โรงเรียนอุดมสิทธ์ิ ที่เปนโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอเชนกัน และไดมี

โอกาสไปศึกษาตอมัธยมปลายในตัวเมืองกาญจนบุรีเปนโรงเรียนสายอาชีพ อีกทั้งบางคนไดมี

โอกาสศึกษาตอระดับชั้นมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเอกชนชื่อดังที่กรุงเทพ ฯ ขณะพบเจอได

ใชภาษามอญส่ือสารในกลุมเพื่อน แตเม่ือผูศึกษาไดขออนุญาตเขาไปสอบถาม ก็สามารถโตตอบ

เปนภาษาไทยไดอยางไมผิดเพี้ยน แนนอนวาถาหากอยูในสังคมทั่วไป ไมไดส่ือสารดวยภาษา

มอญ ผูศึกษาเองจะไมสามารถแยกออกไดเลย อีกทั้งคนกลุมน้ียังมีความเห็นที่ตองการจะ

                                                             
13สัมภาษณ อรัญญา เจริญหงษา, เลขานุการนายกเทศมนตรี ต.วังกะ, 25 มีนาคม 2016. 
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รักษาอัตลักษณการใชภาษามอญน้ีไวอยางเขมขน หากมีครอบครัวในอนาคตก็จะสอนลูกหลาน

ใหภาษามอญอยูสืบตอไป เน่ืองจากมีความคิดที่วา “ที่น่ีเมืองไทย ยังไงก็ตองพูดไทยไดอยู

แลว”14 ซ่ึงเปนความคิดเห็นที่ผิดจากความคาดหมายของผูศึกษาอยางส้ินเชิง เน่ืองจากเดิมผู

ศึกษามองวาคนในวัยดังกลาวน้ีจะมีความคิดเห็นที่เปนสมัยใหม โดยไมคํานึงถึงความสําคัญของ

ภาษามอญเทาใดนัก 

 ในวัยเด็กวัยเรียนรูในปจจุบัน (ค.ศ.2016) เด็กในวัยน้ีผูศึกษาไดใหความสําคัญเปน

อยางมาก เน่ืองจากสามารถเห็นความเปนไปในการใชภาษาในชีวิตประจําวันของวัยเด็กได

โดยงาย เด็กในวัยน้ีจะเปนวัยที่อยูในโรงเรียนเปนสวนใหญ การใชภาษาเกือบทั้งหมดจะเปน

การใชภาษาในพื้นที่สวนตัว ในชุมชน ในกลุมเพื่อน สวนการใชภาษาในพื้นที่สาธารณะจะเปน

เสมือนพื้นที่สาธารณะที่ไมเปนทางการอยางเชนในหองเรียน เน่ืองจากคุณครูที่สอนจะเปนคน

ไทย และนโยบายทางโรงเรียนไดบังคับใหเด็ก ๆ น้ันพูดภาษาไทยเปนภาษากลาง 

 เด็กเหลาน้ีใชภาษามอญไดอยางคลองแคลว อีกทั้งยังสามารถรับรูและตอบกลับ

ภาษาไทยไดอยางดีเชนกัน สําหรับภาษาพูด เด็กเหลาน้ีสามารถพูดภาษามอญ ภาษาไทยได

เปนอยางดี แตสําหรับภาษาอังกฤษพูดไดเปนสวนนอยมาก ที่พูดไดก็เพียงแคพื้นฐานที่ทองจํา

มาเทาน้ัน บางคนสามารถพูดไดเพราะเรียนรูในขณะที่เปนไกดนําเที่ยวใหชาวตางชาติ จึงพอจะ

สามารถพูดไดบางกับบางคําบางประโยคที่ไดยินบอย ๆ สวนภาษาเขียน เด็กเหลาน้ีสามารถ

เขียนไดเพียงแตภาษาไทยเทาน้ัน จากการสังเกตเด็กเหลาน้ีจะพูดคุยกันเปนภาษามอญโดยสวน

ใหญ แตหากผูศึกษาถามวาพูดวาอะไรก็จะสามารถแปลใหฟงเปนภาษาไทยไดอยางรวดเร็ว 

ในขณะที่อยูดวยกันจะพูดภาษาไทยตอเม่ือมีการพูดคุยรวมกับผูศึกษาดวยเทาน้ัน ทักษะการใช

ภาษาไทยในเด็กเหลาน้ีมีมาก 

จากการสัง เกตการใชคําที่ เปนคําที่ มีความหมายลึก ซ้ึงในภาษาพูดที่ ใช ใน

ชีวิตประจําวัน อยางเชนคําวา ขี้โม ใหทาย คิดถึงนะ จุบๆ เปนตน อีกทั้งเด็กเหลาน้ียังสามารถ

เขาใจคําที่เปนคําทางการอยางเชนคําวา สหกรณ นักศึกษา โรคมะเร็งเตานม เปนตน และที่ผู

                                                             
14 สัมภาษ รัชนี จงศิริโสภา, คนมอญพนักงานจางบริษัทเอกชน, 24 มีนาคม 2016. 
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ศึกษาเห็นวาเปนจุดบงชี้ทักษะการใชภาษาไทยของเด็กเหลาน้ีที่สําคัญคือการรองเพลง เด็ก

เหลาน้ีสามารถรองเพลงไทยไดอยางพรอมเพรียงและตรงจังหวะ 

 ความสามารถในการใชภาษาไทยของเด็กเหลาน้ีเปนความสามารถที่ไดมาจากการเสพ

ส่ือและเรียนรูตั้งแตวัยเด็ก เน่ืองจากเพลงไทยที่เด็กรองกันน้ันเปนเพลงที่ติดกระแสในชวงน้ี

อยางเชน เพลงเชือกวิเศษ ของ วงลาบานูน เพลงมหาลัยวัวชน ของ วงพัทลุง เปนตน เปนเพลง

ที่ในโลกของ Social Network มีการเผยแพรเปนจํานวนมาก จากการสอบถามไดทราบวา เด็ก

เหลาน้ีบางคนฟงจากโทรศัพทมือถือของผูใหญที่บาน บางคนฟงจากโทรทัศน แตเม่ือถามวารอง

เพลงมอญไดหรือไม เด็กเหลาน้ีกลับตอบเปนเสียงเดียวกันวาไมได รวมถึงพอแมก็รองไมไดดวย 

ทักษะเหลาน้ีคาดวาไมเก่ียวกับสถานที่อยูอาศัย เน่ืองจากเด็กกลุมน้ีมีที่อยูอาศัยตางที่กัน แตไม

วาจะเปนเด็กที่อาศัยในชุมชนขางโรงเรียนที่เรียกวา ซอยดงสัก ที่เปนสถานที่ที่หางไกลจาก

แหลงทองเที่ยวพอสมควร หรือ ไมวาจะเปนเด็กที่อาศัยอยูในซอยสะพานไมที่ เปนแหลง

ทองเที่ยว ก็จะสามารถพูดภาษาไทย รองเพลงไทยไดอยางคลองแคลวเชนกัน สําหรับปจจัยที่

สําคัญอีกประการหน่ึงในการเสริมทักษะทางดานภาษาตาง ๆ น่ันคือ การเรียนการสอน 

การสืบทอดอัตลักษณ์: การสอนภาษา 

 ภาษาเปนส่ิงที่ไมหยุดอยูกับที่ เปนส่ิงที่เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลาภายในชีวิตประจําวัน 

การใชภาษาจะสามารถเขาใจลึกซ้ึงและติดตัวไปจนรวมเปนหน่ึงเดียวกับผูใชน้ันจะขึ้นอยูกับ

การรับรูในชวงเริ่มแรกของการจดจําในชีวิต น่ันคือวัยเด็กที่จะเริ่มซึมซับส่ิงตาง ๆ รอบขางซ่ึงใน

ปจจุบันส่ิงที่มีอิทธิพลตอการซึมซับของเด็ก ๆ วัยน้ีคือส่ือโทรทัศนที่จะทําใหเด็กลอกเลียนแบบ

ทั้งคําพูดและการกระทํา จากน้ันเด็กจะสรางความเปนตัวเองขึ้นมา พรอมกับผูใหญรอบตัวที่

คอยปลูกฝงและนําทางเด็กใหเริ่มมาในแบบไหน ตองการใหเปนอยางไรและเม่ือถึงชวงอายุหน่ึง 

ผูใหญจะใหเด็กไปเรียนรูในสถานศึกษาตาง ๆ ที่ไววางใจโดยคํานึงวาจะสามารถใหลูกไดเรียนรู

โดยที่ตนเองน้ันสามารถทํางานไดอยางสบายใจไมกังวล 
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การสอนภาษาอยางเปนทางการ  

จากการสอบถามจากผูที่เคยเปนผูสอนเด็ก ๆ ตั้งแตเริ่มแรกไดขอมูลวา ในอดีตการ

เรียนของเด็ก ๆ ชวงเริ่มแรกในหมูบานมอญตั้งแตสมัย 20 กวาปที่ผานมา หลังจากยายขึ้นมา

จากวังกะลาง มีการจัดตั้งใหมี “การสอนแบบบาน ๆ” ขึ้นมา สอนแบบตามมีตามเกิด มี

ลักษณะคลายโรงเรียน แตภายหลังเทศบาลเขามาคุม เน่ืองจากไมถูกตองตามหลักสูตร และได

ทําใหเปนระบบมากขึ้น จึงเปล่ียนรูปแบบเปนการสอนในลักษณะของสถานรับเล้ียงเด็ก เรียกวา 

ศูนยเด็กเล็กบริเวณหนาลานวัดวังกวิเวการาม เปดตั้งแต ค.ศ.1993 โดยหลวงพออุตตมะ

รวมกับกรมการศาสนา เดิมแรกเริ่มรับเด็กตั้งแตอายุ 3 ปถึง 6 ป ตอมารับตั้งแต 2 ปครึ่ง ถึง 6 

ป อาจจะถึง 7 ปแลวแตคน ซ่ึงพี่เขายังคงเปนผูสอนอยูในชวงระยะเวลาหน่ึงจนทายที่สุดตอง

ออกจากการเปนผูสอน เน่ืองจากมีหนาที่ตองรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากการรับตําแหนงงานใหม

ระดับอําเภอ  

การเรียนการสอนน้ันเปนลักษณะการเตรียมความพรอมของกลามเน้ือรวมถึงการ

สอนทองจํา เปนการทองจําตัวอักษร มีเฉพาะภาษาไทยเทา น้ัน ไมมี ภาษามอญ ไม มี

ภาษาอังกฤษ ตองเตรียมภาษาไทยเปนหลักเน่ืองจากเด็กที่เปนคนมอญจะมีปญหาในการ

ส่ือสารกับครูในโรงเรียนวัดวังกวิเวการามตั้งแตระดับชั้นอนุบาลขึ้นไปไมรูเรื่อง15 

ในหมูบานมอญแหงน้ีมีการสอนภาษามอญอยางเปนทางการที่สุดคาดวานาจะเปน

การเรียนการสอนในโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนของชาวมอญประจําหมูบานหลัก ๆ คือโรงเรียนวัด

วังกวิเวการาม เปนโรงเรียนที่หลวงพออุตตมะใหการสนับสนุนในการสรางขึ้นมา เพื่อใหเด็กชาว

มอญทุกคนไดศึกษาเลาเรียน สามารถอานเขียนดวยภาษาไทย นอกจากน้ีหลวงพอยังใหการ

สนับสนุนในดานการใหทุกการศึกษา16 จะแบงเปนระดับชั้น อนุบาลประถม และชั้นมัธยมถึง

เพียงแคชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีการปลูกฝงภาษาไทยและภาษาอังกฤษตั้งแตระดับชั้น อนุบาล 

1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 อีกทั้งในปจจุบันยังมีการสอนภาษาพมาตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษา

                                                             
15 สัมภาษณ อรัญญา เจริญหงษา, เลขานุการนายกเทศมนตรี ต.วังกะ, 25 มีนาคม 2559. 
16 อรวรรณ ทบัสกุล, (2547), หลวงพออุตตมะ, หนา 22. 
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ปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (เริ่ม ค.ศ.2015) และมีการสอนภาษามอญตั้งแตระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (เริ่ม ค.ศ.2013) นอกน้ันจะเปนการสอนตาม

หลักสูตร วิชาหลักตาง ๆ ทั่วไป วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ พละ ฯลฯ17 

สําหรับการสอนภาษามอญในโรงเรียนวัดวังกวิเวการามน้ันจะใชแนวทางทวิภาษา18 

ซ่ึงมีการสํารวจและประชุมกันเริ่มใน ค.ศ.2006 และเริ่มปฏิบัติจริงในโรงเรียนวัดวังกวิเวการาม

ใน ค.ศ.200719 มีการใชหลักสูตรน้ี 9 ป ผูที่ริเริ่มนําหลักสูตรทวิภาษาเขามาในพื้นที่ น้ีเปน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล สาเหตุที่นํามาใชในโรงเรียนวัดวังกวิเวการามแหงน้ีเน่ืองจาก

เปนโรงเรียนที่มีนักเรียนเปนคนมอญเกือบจะ 100% ทําใหเกิดปญหาในการส่ือสารระหวางครู

ไทยที่บรรจุเขามาสอน กับ นักเรียนที่เปนเด็กพื้นที่ พูดภาษาถิ่นกันในชีวิตประจําวัน สามารถ

พูดภาษาไทยไดเล็กนอย ทําใหเปนอุปสรรคในการเรียนการสอนในปจจุบันโรงเรียนวัดวังกวิเว

การามถือเปนโรงเรียนนํารองอันดับตน ๆ ของการสอนแนวทางทวิภาษา ซ่ึงจะทําการสอนใน

รูปแบบทวิภาษาน้ีตั้งแตระดับชั้นอนุบาล จนถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

กา รสอนแบบท วิภ าษา เป นรู ปแบบการ สอนที่ ได รั บ กา รส นับสนุนจาก

กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีประโยชนในเรื่องของ ทักษะในการใชภาษาไทยกับภาษาทองถิ่นจะ

เปนเครื่องมือชวยใหเด็ก ๆ ที่พูดภาษาทองถิ่นในโรงเรียนพื้นที่ยากลําบากและแนวชายแดน 

สามารถส่ือสารอยางเขาใจ มีความพรอมในการเรียนรูอยางมีคุณภาพ มีทักษะในการฟง พูด 

อาน เขียน ไดอยางนอย 2 ภาษา คือภาษาทองถิ่น (ภาษาแม) ภาษาไทย และภาษาอ่ืน ๆ เด็ก 

ๆ เรียนรูอยางมีความสุข ภาคภูมิใจในตนเอง รักชุมชนทองถิ่นและประเทศชาติ มีทัศนะคติที่ดี 

                                                             
17 สัมภาษณ ซายา, ครูทองถ่ินสอนภาษามอญ จากดานเจดียสามองค ประเทศพมา, 23 มีนาคม 2016. 
18 การใชภาษาสองภาษาเปนสือ่การเรียนการสอนในโรงเรียน โดยใชภาษาแม (ภาษาที่ 1 หรือภาษาที่ใชในชุมชน) เปน

ฐานในการเรียนรูผานการฟงพดูและอานเขียน และเช่ือมโยงไปสูภาษาราชการ (ภาษาไทยหรือภาษาที่ใชในโรงเรียน). 
19 เรื่อง “หลักสูตรทวิภาษา'ไทย-มอญ'ชวยเด็กมอญเรียนรูภาษาไทย” เขาถึงไดจาก 

http://www.komchadluek.net/detail/20130824/166504/หลักสูตรทวิภาษาไทยมอญชวยเด็กมอญเรียนรู

ภาษาไทย.htm  (24 เมษายน 2559). 
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ยอมรับผูอ่ืนที่มีภาษาและวัฒนธรรมแตกตางจากตน และสามารถอยูรวมกับคนอ่ืน ๆ ในสังคม

ที่หลากหลายไดอยางสันติสุข20 

แตในปจจุบันน้ี (ค.ศ.2016) แนวทางทวิภาษาน้ีไดถูกยกเลิกไปในโรงเรียนวัดวังกวิเว

การามแลว ซ่ึงปที่ยกเลิกเปนปที่ผูศึกษาไดลงภาคสนามไปสอบถามพอดี ทําใหในขณะน้ีกําลังมี

การเตรียมพรอมที่จะเริ่มใชการจัดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน (Brain based Learning: 

BBL)21 ซ่ึงจะเปนแนวทางการสอนที่จะเนนไปที่การเตรียมรางกายและการใชส่ือเขามาชวยสอน

มากขึ้น ขั้นตอนการสอนจะแบงเปนขั้น สําหรับขั้นแรก ขั้นอุนเครื่อง จะทําการบริหารสมอง 

ยืดเสนยืดสาย มีกิจกรรมการเคล่ือนไหว และใหเลือกระหวาง เพลง กับ เกมส  ขั้นที่สอง ขั้น

เรียนรู จะกระตุนความสนใจ ดวยส่ือที่แปลกใหม ทาทาย ส่ิงที่สอนตองมีความหมายใกลตัว 

เชื่อมโยงกับบริบทในชีวิตจริง จัดกิจกรรมเรียนรูอยางหลากหลาย และมีบรรยากาศตื่นตัว หรือ 

สนุกเพลิดเพลิน และขั้นฝก ทําการฝกซํ้า ๆ จนเกิดความเขาใจและความชํานาญ 

สวนใหญเด็กที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่โรงเรียนวัดวังกแลว จะไป

ศึกษาตอชั้น มัธยมศึกษาปที่ 4-6 ที่โรงเรียนฝงอําเภอ (ชาวบานมักเรียกวา ฝงไทย) คือโรงเรียน

อุดมสิทธิศึกษาซ่ึงนอกจากจะมีเด็กมอญที่จบจากโรงเรียนวัดวังกวิเวการามไปเรียนแลว ยังมี

เด็กที่ไมใชมอญในบริเวณพื้นที่อีกมากเรียนอยูดวย อยางเชนเด็กไทย-จีน ไทย-กะเหรี่ยง ไทย

แท เปนตน เด็กที่มีความแตกตางกันเหลาน้ีจะมีวิธีการส่ือสารโดยนําภาษาไทยและภาษาพมา

มาเปนภาษากลาง (แตสวนใหญมักจะใชภาษาไทย) เน่ืองจากไมสามารถเขาใจภาษาถิ่นของ

เพื่อนแตละคน 

 

                                                             
20 เรื่อง “การสอนแบบทวิ/พหุภาษา กับแนวทางพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเด็กไทยแนวชายแดนและพื้นที่ยากลําบาก” 

เขาถึงไดจาก http://www.myfirstbrain.com/teacher_view.aspx?id=95890  (27 มีนาคม 2016). 
21เปนแนวความคิดของนักประสารทวิทยาและนักการศึกษากลุมหน่ึง ทีส่นใจการทํางานของสมองมาประสานกบัการจัด

การศึกษา โดยนําความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับสมองมาใชเปนเครื่องมือในการออกแบบการจัดการเรียนรู เพือ่พัฒนา

ศักยภาพสงูสุดในการเรียนรูของมนุษยแตละชวงวัย. 
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การสอนภาษาอยางไมเปนทางการ 

การสอนภาษาภายในบานการรณรงคปากตอปากของชาวบาน ใหพอแมสอนภาษา

มอญกับลูก การรณรงคน้ีเกิดจากเหตุที่วาในอดีตรุนพอแมไดพบเจอกับปญหาการส่ือสารกับครู

ในโรงเรียนที่เปนคนไทยไมรูเรื่องหรือเขาใจกันยาก สงผลใหในปจจุบันพอแมที่รูภาษาไทย จะ

เรงสอนภาษาไทยใหลูกเพื่อลูกจะไดไมพบเจอปญหาหรืออุปสรรคในการเรียนในโรงเรียน

เชนเดียวกันกับพอแม แตเม่ือเวลาผานไปชาวบานเริ่มมีความตระหนักถึงความสําคัญของภาษา

มอญ จึงรณรงคปากตอปากใหพอแมสอนภาษามอญในบานอยางจริงจัง รวมถึงมีการจําหนาย

หรือแจกฟรีแบบเรียนฝกหัดเขียนตัวอักษรมอญในรานขายของที่ระลึก เปนแบบเรียนเดิมที่ใช

กอนจะมีการสอนรูปแบบทวิภาษา22 

การสอนภาษามอญของวัด เปนภาษามอญแบบตัวกลม มีจุดเริ่มตนมาจากการที่ทาน

เจาอาวาสไดไปเห็นการสอนที่มอญในประเทศพมามานานแลว จากน้ันมีความตองการจะจัดที่

บานวังกะบาง เพราะที่บานวังกะเปนลูกหลานคนมอญเหมือนกัน จึงไดจัดหาพระครูบานมอญ

มาสอน เปนพระที่รูภาษามอญมากอน โดยเปนพระเพื่อนของพระรูปตาง ๆ ในวัด ประสานงาน

หลายฝายกับพระในประเทศพมา ชวงเวลาการจัดการเรียนการสอนคือชวงเด็กนักเรียนปด

เทอม ในปน้ีเปนปแรก (ค.ศ.2016) เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน ถึง วันที่ 11 พฤษภาคม ชวงอายุ

เด็กที่ตองการคือ 9-10 ขวบขึ้นไป จนถึงเทาไหรก็ไดที่ตองการจะเรียนรู ปน้ีมีคนเรียนประมาน 

150 คน เปนเด็กนักเรียนสวนใหญอัตราสวนผูหญิงจะมากกวาผูชายเล็กนอย วัตถุประสงคของ

การสอน “เขาเปนเด็กมอญ รูเรื่องของภาษามอญ จะไดชวยกันรักษาภาษามอญไว บวกกับ

สรางความภาคภูมิ อยางนอย ๆ ถาพวกเขารูภาษามอญ ปญญาที่ถูกบันทึกไวดวยภาษามอญ 

ถาเขาอานออกเขียนได เขาก็จะศึกษาปญญาที่ถูกบันทึกไวดวยภาษามอญเหลาน้ันไดและทําให

พวกเขาไมลืมภาษามอญ”23 สําหรับการสอนมีการใชตําราเรียนที่เลือกมาจากที่ประเทศพมา

เชนกัน เพราะอยางที่กลาวไววาที่ประเทศพมามีการจัดสอนเชนน้ีมานานแลว 

                                                             
22 สัมภาษณ อรัญญา เจริญหงษา, เลขานุการนายกเทศมนตรี ต.วังกะ, 25มีนาคม 2016. 
23 สัมภาษณ พระมหาสุชาติ สิรปิญโญ, เจาอาวาสวัดวังกวิเวการาม, 6 พฤษภาคม 2016. 
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วิธีการสอน จะมีการคัดเด็กกอน ในชวงแรกประมาณหน่ึงอาทิตย จะสอนรวมกอน

แลวแบงเด็กไปตามความสามารถ เริ่มที่ใหเด็กอานพยัญชนะ 35 ตัว สระ 12 ตัว คนไหนอานได

กอน ก็จะสอนนําหนาไปกอน สมมติมี 10 คน สอนเหมือนกัน แตสองคนน้ีเขาทองไดแลว ก็ให

เล่ือนขึ้นไปกอน คนที่ทองไมไดก็ทองอยูอยางน้ัน คนที่ทองได เขียนไดหรือไม ถาเขียนไดก็เล่ือน

ขึ้นไปอีก ถาคนที่เขียนไดจะอยูหองหน่ึง คนที่เขียนไมไดก็จะอยูอีกหองหน่ึง พออานไดเขียนได

ก็จะไปผสมสระ ถาใครหัวไวกวาก็จะเล่ือนขึ้นไปเรื่อย ๆ ยังไมไดก็อยูระดับเดิมจนกวาจะได 

กระแสตอบรับของชาวบานที่บานวังกะตอนกอนมีการเรียนการสอนไมคอยดี 

เน่ืองจากไมเคยมีเกิดขึ้นที่หมูบานมากอน ชาวบานจึงยังลังเล วาจะเปนไปไดขนาดไหน แตเม่ือ

เริ่มเปด วันแรกมีเด็กเพียง 35 คน แตยังรับสมัครเพิ่มเรื่อย ๆ และมีเพิ่มขึ้นทุกวัน จนผานไป

ประมาณหน่ึงอาทิตยก็เพิ่มเปน 150 คน พอเริ่มสอนผูปกครองก็เห็นดีเห็นชอบ เพราะวา

ลูกหลานปดเทอม มีเวลาวางใหมาอยูที่วัด เรียนภาษามอญเพิ่มเติม พอแมไมตองเปนหวง และ

ยังไดใชเวลาใหเปนประโยชนไดความรูเพิ่ม24 

ผลกระทบจากการสอนภาษา 

 การสงเสริมการใชภาษาที่หลากหลายรูปแบบของบานวังกะในดานหน่ึงเปนการชวย

สนับสนุนใหภาษามอญดํารงอยูตอไปในหมูบาน ตอสูกับกระแสภายนอกที่ขับเคล่ือนตัวเขามาที

ละนอยผานชาวบานที่นําเขามาและที่สําคัญคือส่ือตาง ๆ ที่แทรกอยูตลอดเวลา แตในอีกดาน

หน่ึงการสงเสริมการใชภาษาบางรูปแบบน้ันไดสงผลกระทบในดานลบที่อาจกอใหเกิดผลตอ

ภาษามอญในระยะยาวได 

 ภาษามอญ 

 ในรูปแบบการสอนภาษาที่ไมเปนทางการทั้งในรูปแบบการสอนในครัวเรือน สงผลให

ภาษามอญกระจายอยูทั่วไปในการพูดส่ือสารในชีวิตประจําวัน เด็ก ๆ รวมถึงผูใหญตั้งแตรุน

แรกที่เกิดในประเทศไทยที่มีอายุตั้งแตประมาณ 50 ป ลงมาสามารถส่ือสารภาษามอญไดอยาง

                                                             
24 สัมภาษณ พระมหาสุชาติ สิรปิญโญ, เจาอาวาสวัดวังกวิเวการาม, 6 พฤษภาคม 2016. 
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ไมติดขัดและสามารถเขาใจทั่วกัน เปนการสงเสริมภาษามอญในดานการพูดไดเปนอยางดี

เพราะเริ่มจากครัวเรือนที่เปนการปลูกฝงเด็กตั้งแตแรกเริ่มของการจดจํา จะเห็นชัดที่เด็ก

สามารถส่ือสารกันไดอยางถวนหนา 

 สําหรับการสงเสริมการใชภาษามอญจากทางวัด ถึงแมจะเปนการเรียนการสอน

ในชวงซัมเมอรเปนปแรกจึงยังไมสามารถเห็นผลที่ชัดเจนเปนรูปธรรม แตวัตถุประสงค (หลัก ๆ 

คือการสวดมนตภาษามอญ) จากทางคณะเจาอาวาสในการเรียนการสอนน้ีเพื่อสงเสริมภาษา

มอญทั้งในเรื่องการฟง พูด อาน เขียน ในรูปแบบของภาษามอญแทที่ถูกตอง เปนหลักสูตรที่

เปนภาษามอญลวน ไมเทียบกับภาษาใด จึงคาดวาจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในดานภาษา

มอญที่เปนภาษาเขียนหรือภาษาทางการไดมากขึ้น ไมใชเพียงภาษาพูดที่ใชในการส่ือสารเพียง

อยางเดียว อีกทั้งในเรื่องตัวอักษรที่คนรุนแรกที่เกิดในประเทศไทยสวนใหญยังไมมีโอกาสได

เรียนรูจนกระทั่งปจจุบัน การสอนภาษามอญจากทางวัดจึงเปนรากฐานของการสงเสริมภาษา

มอญแทอยางยั่งยืน 

 แตสําหรับการสอนภาษาอยางเปนทางการตามหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิ

ภาษาของไทยที่โรงเรียนวัดวังกวิเวการามกลับกลายเปนการทําใหภาษามอญในปจจุบัน

เปล่ียนแปลงจากภาษามอญดั้งเดิมที่ มีมาแตชานาน เน่ืองจากภาษามอญเปนภาษาที่ มี

เอกลักษณในทางการพูดที่ตองใชลมหายใจเขามาชวยในการออกเสียงโดยที่ภาษาอ่ืนไมสามารถ

เทียบเสียงได การใชภาษาไทยเขามาเทียบเสียงจึงทําใหภาษามอญเดิมผิดเพี้ยน อีกทั้งยัง

กอใหเกิดความขัดแยงในครัวเรือน กลาวคือเด็กที่เรียนในโรงเรียนน้ันใชภาษามอญที่ออกเสียง

เพี้ยนไปจากที่บาน ทําใหเด็กน้ันเขาใจวาภาษามอญที่ออกเสียงเชนเดียวกับที่บานน้ันเปนส่ิงที่

ผิด พอแมออกเสียงไมถูกตองเพราะภาษาของตนเองที่เรียนจากโรงเรียนน้ันเปนภาษาที่มีครู

สอน แตภาษามอญของพอแมเปนภาษามอญที่ไมมีครู สงผลใหเกิดการประทวงจากชาวบาน

สวนใหญที่มีการรับรูถึงส่ิงที่จะเปล่ียนไปเรื่อย ๆ ในอนาคต เริ่มประทวงหลังจากการใชแนวทาง

ทวิภาษาไปแลวประมาณ 3 ป (ประมาณ ค.ศ.2010) มีเพียงสวนนอยเทาน้ันที่ไมรวมดวย แตมี

ความเห็นที่เปนกลาง มีความคิดวาเอาตามเสียงสวนใหญ ไมไดมีความเห็นขัดแยงจากกลุมผู
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ประทวงแตอยางใด ทําใหระบบทวิภาษาจําตองยกเลิกไปในปน้ีที่ถือวาเปนปสุดทายของการ

สอนแนวทางทวิภาษา 9 ป25 

 ตัวอยางภาษามอญที่แสดงใหเห็นความเปนไปไมไดในการเทียบเสียงภาษาไทย เริ่ม

จากการอานออกเสียงพยัญชนะมอญตามแบบภาษาไทย อยางเชน ตัว “ည” ที่สามารถเทียบ

ไดกับตัว “ญ” ของภาษาไทย โดยที่คนมอญจําเปนตองออกเสียงตามภาษาไทยวา “เนฺญ่ียะ” 

ซ่ึงในความเปนจริงน้ันไมสามารถออกเสียงได จึงเปนเพียงการเทียบเสียงที่คลายคลึงความเปน

จริงมากที่สุดเทาน้ัน หรือตัวอยางคํามอญอยางเชนคําวา  “ဘရားသံးဆ” เปนภาษามอญ

ตัวกลมที่หมายถึง เจดียสามองคของประเทศพมา ในการอานออกเสียงภาษามอญตัวกลมน้ีจะ

อานอยางไมตรงกับภาษาไทยไดคลายคลึงกับการอานวา พญา-เติฮง-ซูวห แตในการอานตาม

หลักภาษาไทยสามารถออกเสียงที่ถูกตองไดเพียงวา พะ-ยา-ตอง-ซู หรืออีกคําหน่ึงเชนคําวา 

“ေမာ်လ မိင်” เปนภาษามอญตัวกลมที่หมายถึง เมาะละแหมงของประเทศพมา ในการ

อานออกเสียงภาษามอญตัวกลมที่ไมตรงหลักภาษาไทยเชนเดียวกันจะอานวา มอ-ละ-ไมยง แต

ในการอานตามหลักภาษาไทยสามารถออกเสียงที่ถูกตองไดเพียงวา มะ-ละ-แหมง เทาน้ัน ตัวผู

ศึกษาเองที่เปนคนไทยแทไดทดลองทําการฝกออกเสียงตามเด็กมอญที่สอนใหออกเสียงปลา

ชนิดหน่ึง ถึงจะพยายามเลียนเสียงใหเหมือนไดใกลเคียง แตในการเขียนน้ันไมสามารถเขียนได

ดวยภาษาไทยอยางแนนอน 

 ดังน้ันภาษามอญที่เหลาเด็ก ๆ ที่เรียนตามแนวทางทวิภาษาในโรงเรียนน้ันจะทําให

เด็กมีการออกเสียงที่ไมเหมือนภาษามอญเดิม ไมตางกับการเทียบเสียงคําภาษาไทยกับตัวอักษร

อังกฤษในภาษา Karaoke ที่ไมวาอยางไรชาวตางชาติก็ไมสามารถออกเสียงคําไทยไดอยาง

ชัดเจน อีกทั้งยังเพิ่มเติมในเรื่องของเอกลักษณลมหายใจในการพูดภาษามอญที่ไมเหมือนใคร

อีกดวย 

  

                                                             
25สัมภาษณครูคนไทยโรงเรียนวัดวังกวิเวการาม, ไมประสงคออกนาม, 23 มีนาคม 2016. 
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ภาษาไทย 

การสงเสริมการใชภาษาสงผลใหภาษาไทยแข็งแรงขึ้นในพื้นที่เปาหมาย การสอน

ภาษาอยางไมเปนทางการในอดีตที่ผานมาไมนานนักมีการสงเสริมการใชภาษาไทยในครัวเรือน

อยางมากจากพอแมรุนหลัง เน่ืองจากตองการใหบุตรของตนน้ันไมประสบปญหาในการส่ือสาร

กับครูในโรงเรียนอยางที่ตนเองประสบพบเจอมากอน ทําใหรากฐานภาษาไทยของเด็กน้ันดีมาก

จนบางทีดีกวาภาษามอญ อีกทั้งปจจัยสําคัญอยางส่ือโทรทัศนในปจจุบันชวยในเรื่องการออก

เสียงและเห็นการกระทําตัวอยางจากตัวละครในโทรทัศน ทําใหเด็กสามารถเรียนรูและจดจํา

ภาษาไทยไดเปนอยางดี 

สําหรับการสอนภาษาอยางเปนทางการตามแนวทางทวิภาษา มีประสิทธิภาพมากใน

การใหเด็กไดเรียนรูภาษาไทย สามารถวางรากฐานในการพูดออกเสียง รวมถึงการเขียน

ตัวอักษรภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ โดยที่ภาษามอญยังไมสามารถทําไดมากเชนน้ี จากการ

ทดสอบใหเด็ก ๆ ที่เปนกลุมเปาหมายทดลองสะกดชื่อ-นามสกุลของตัวเอง และคําตาง ๆ น้ัน

สามารถทําไดเปนอยางดี ไมใชเพียงบางคน แตสามารถสะกดไดทุกคน อีกทั้งผูศึกษาใหทดลอง

เขียนลงกระดาษสมุดโนตสวนตัว เด็ก ๆ สามารถทําไดอยางไมมีปญหาเชนกัน นับวาเปน

ความสําเร็จดานหน่ึงของการสอนแนวทางทวิภาษา 

ความเห็นของผูอาวุโสตอความเปล่ียนแปลงในปจจุบัน 

 ผูศึกษาไดมีโอกาสเดินทางเขาไปในสวนของชุมชนอยูอาศัยที่มีประชากรอยูจํานวน

มาก และมีโอกาสเขาไปพบผูอาวุโสที่มีหลงเหลือเปนสวนนอยแลวในหมูบาน จึงไดมีโอกาสรับรู

ถึงความคิดเห็นเก่ียวกับสถานการณในปจจุบันที่ภาษามอญมีความเปล่ียนแปลงไป และอาจ

สงผลกระทบอยางมากในอนาคตขางหนา ความเหน็สวนใหญเปนไปในแนวทางเดียวกันผูศึกษา

ไดรับการชวยเหลือในเรื่องการแปลภาษาจากคนมอญพื้นถิ่นที่ไมประสงคออกนาม 
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ความเห็นจากผูอาวุโสสวนใหญที่เปนไปในทางเดียวกันที่ตองการใหภาษามอญอยู

ตอไปทานแรกมีความเห็นวา  

 

สัมภาษณ นายออง มาจากจังหวัด เย หมูบาน อะ-หลาว มาตั้งแตอายุ 24 ปปจจุบัน

อายุ 62 ป 

“ไมอยากใหภาษามอญหายไป ทั้งตัวหนังสือและการพูดภาษามอญ 

วัฒนธรรมมอญ หนังสือมอญ ยังไงก็ไมอยากใหหาย แมแพศึกตองอพยพหนีก็

ไมอยากใหหาย ไมเคยมีความคิดวาภาษามอญจะหายไปไหนยังไงก็ตองอยู

ตอไป” 

ทานตอมามีความเห็นวา  

 

สัมภาษณ นายยุ มาจากจังหวัดเมาะละแหมง หมูบาน กาน-หน่ีมาตั้งแตอายุ 22 ป

ปจจุบันอายุ 83 ป 

“อยากใหภาษามอญอยูเรื่อย ๆ ไป ภาษาเรา ชาติเรา ถาหายไปก็ใจไมดี” 
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และอีกทานหน่ึง เปนผูที่มีความเห็นเก่ียวกับสถานการณในปจจุบันเรื่องของระบบทวิภาษาจาก

การที่ทราบมาจากการบอกเลาของคนในหมูบาน มีความเห็นวา 

 

สัมภาษณ นายแดง มาจากจังหวัด เย หมูบาน มอก-กา-เนียง มาตั้งแตอายุ 19 ป ปจจุบันอายุ 

72 ป 

“อยากใหภาษามอญอยูไปเรื่อย ๆ ถาภาษามอญหายไปจะเสียใจมาก ๆ 

อยากใหเรียนหนังสือดวยซํ้า ไมอยากใหหาย แตเราก็ไมมีโอกาสสอนให อยาก

ใหมีหนังสือเยอะขึ้นมา ตอไปคนแกก็ตาย อยากใหมีหนังสือพวกเราใหอยูเรื่อย 

ๆ ไป หลวงพอที่เปนเจาอาวาสสอนทําการเปดการสอนภาษามอญก็ดีใจ ที่สอน

หนังสือในโรงเรียนอยูตอนน้ีไมชอบ เพราะไมใชภาษาแม อยากใหสอนภาษา

ดั้งเดิม ตอนน้ีมันเปนการสอนแคสําเนียง อยากใหสอนออกเสียงมอญ 

ตัวหนังสือมอญ ถาจะพูดภาษามอญเชน ไปที่นา ภาษาไทยจะเขียนยังไง มัน

เขียนไมได ตองเขียนภาษามอญตัวหนังสือมอญน่ีแหละ อยากใหอนุรักษ

ตัวอักษรมอญเอาไว” 

แสดงใหเห็นถึงความตองการที่จะรักษาภาษามอญเอาไว ไมอยากใหสูญหายไปไหน แตมีบาง

ทานที่มีความเห็นที่แตกตางในเรื่องดังกลาว มีความเห็นวา 
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สัมภาษณ นายสวย (คนซายมือ) มาจากจังหวัด เย หมูบาน มอก-กา-เนียง มาตั้งแตอายุ 15-16 

ป ปจจุบันอายุ 76 ป 

“ภาษามอญตองอยูนาน ๆ แตถารุนเราตายไปแลว ลูกหลานจะเปนไงก็

ชางมันจะกลายเปนไทยหมดก็ไมเปนไร ปจจุบันลูกเตาก็เปนคนไทยกันเกือบ

หมดแลว เพราะวาตอนน้ีเราใหลูกหลานฟงเพลงมอญ ดูละครมอญ ก็ไมดูไมฟง

แลว นับวันภาษามอญก็นับกันไมเปนแลว นับเปนวันอาทิตย วันจันทร วัน

อังคาร กันหมดแลว” 

ในที่สุดแลวจะเห็นวาความเห็นของผูอาวุโสในหมูบานที่ยังหลงเหลืออยูสวนใหญ

ตองการใหภาษามอญยังคงอยูตอไป ถึงแมจะมีสวนนอยที่มีความเห็นเหมือนกันในลักษณะที่ไม

อยากใหหายไป แตมีความเห็นแตกตางในเรื่องของความเปนไปในอนาคตก็ตาม 

บทสรุป 

 การสืบทอดอัตลักษณทางดานภาษาของคนมอญพลัดถิ่นในพื้นที่บานวังกะ ต.หนองลู 

อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี มีความเปนไปในทางที่ตองการอนุรักษความเปนตัวตนพื้นถิ่นเอาไว 

ไมใหสูญสลายหายไป สํานึกดังกลาวน้ีมีในคนหลายกลุมหลายวัยที่มีทั้งในการสนับสนุนการ

สงเสริมการใชภาษารูปแบบตาง ๆ รวมถึงการตอตานส่ิงใหมที่เขามาเปล่ียนแปลงความเปน

ดั้งเดิมของพวกเขา 
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 ความตองการที่จะอนุรักษภาษามอญไวของหมูบานแหงน้ีในดานที่สนับสนุนที่เห็นได

ชัดเจนคือเรื่องของ “การนําเขาครูแท” และ “การนําเขาหลักสูตร” ของทางวัดวังกวิเวการามที่

เปรียบเสมือนกับการจัดโครงการสงเสริมการใชภาษามอญ เปนการนําของแทดั้งเดิมจากพื้นที่

ตนกําเนิดกลับมาเผยแพรสูพื้นที่ใหมในสังคมแบบสมัยใหมที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบทวิ

ภาษาเปรียบเสมือนเปนความเปล่ียนแปลงจากส่ิงแวดลอมของพื้นที่ใหมที่กําลังจะเขามา

ครอบงําและผันแปรอัตลักษณของความเปนมอญใหผิดเพี้ยนไปจากเดิม อีกทั้งความตองการที่

จะอนุรักษยังมีอีกดานที่เปนดานของการตอตานหรือตอสูเพื่อไมใหเกิดความเปล่ียนแปลงไป

มากกวาน้ีคือ “การประทวง” ซ่ึงเปนการประทวงตอตานส่ิงแวดลอมของพื้นที่ใหมที่กําลังเขา

มาสูสถาบันภายในและทําใหอัตลักษณคอย ๆ ที่จะผิดเพี้ยนไปอยางไมทันตั้งตัว 

 ผลจากส่ิงแวดลอมของพื้นที่ใหมน้ีไดแสดงผลใหเห็นอยางชัดเจนในหลายดานจะเห็น

ไดจากกลุมเด็กรุนใหมที่หมูบานน้ันสวนใหญจะพูดฟง ภาษาไทย ส่ือสารไดอยางดี สวนการ

เขียนจะเขียนไดเล็กนอย แตกตางกับภาษามอญที่สามารถพูดฟงไดอยางเปนธรรมชาติ แตไม

สามารถเขียนไดเลย เน่ืองจากรูปแบบการสอนไมไดเปนการสอนตัวอักษรตัวกลมของมอญ

ดั้งเดิมที่มากเพียงพอ ซ่ึงเปนเชนน้ีมาชวงระยะเวลาที่นานพอสมควร ผลที่เห็นไดชัดคือภาษา

มอญกลายเปนภาษาที่ไวส่ือสารกันเปนภาษาพูดเทาน้ัน ไมใชเพียงเด็กรุนใหมในปจจุบันที่ถือ

เปนรุนที่ 5 นับจากรุนแรกไดกาวเขามาในพื้นที่แหงน้ี แตกระทั่งรุนที่ 3 รุนที่ 4 เปนตนมายังไม

สามารถเขียนตัวอักษรมอญได ถึงแมจะสามารถพูดภาษามอญไดเปนอยางดี อีกทั้งการสอนยัง

เปนในรูปแบบของ ภาษา Karaoke ที่ไมเหมาะกับภาษาที่มีลักษณะเฉพาะในตัวเองสูงมาก

อยางภาษามอญ ทําใหภาษาของทองถิ่นน้ันคอย ๆ ผิดเพี้ยนไปจนเกิดความขัดแยงขึ้นใน

ครอบครัวระหวางเด็กและผูปกครองในที่สุด 

 ในทายที่สุดน้ีผูศึกษามีความเห็นสวนตัวจากการที่ไดศึกษาขอมูลตาง ๆ และเห็น

สภาพความเปนไปในมุมมองของคนนอกที่มองในลักษณะที่เปนกลางมองวา กลุมผูวิจัยที่นํา

รูปแบบการสอนแบบทวิภาษาเขามาในหมูบานแหงน้ีมิไดมีความตองการที่จะทําลายหรือกลืน

ความเปนมอญเขากับความเปนไทยแตอยางใด เพียงแตมีความประสงคที่จะแกปญหาของ



 

การสืบทอดอัตลักษณ์ของคนมอญพลัดถินผ่านการส่งเสริมการใช้ภาษา:  

กรณีศึกษา หมู่บ้านมอญ บ้านวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 
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พื้นฐานในพื้นที่แหงน้ีดอยคุณภาพ อีกทั้งยังชวยแกปญหาการอานไมออกเขียนไมไดใน

ภาษาไทยของเด็กในพื้นที่อีกดวย แตทวาเม่ือเริ่มใชที่น่ี ลูกหลานชาวบานเสมือนวาอยูในจุด

เส่ียง เหมือนเปนตัวทดลอง ชาวบานจึงไมชอบใจเทาไรนักและมีอคติเล็กนอยกับรูปแบบการ

สอนแบบน้ี เพราะไมรูวาจะเปนไปไดจริงหรือไมไดยังไง พอเขามาใชจริง การสอนทวิภาษาเปน

แบบภาษา Karaoke คนที่จะสอนเด็กไดจะมีเฉพาะครูกับเด็กเทาน้ันที่จะเขาใจภาษาคาราโอ

เกะ ดังน้ันเม่ือกลับที่บาน พี่ตองการจะสอนนอง หรือ พอแมตองการจะสอนลูก จึงไมสามารถ

สอนได เพราะที่บานอานภาษา Karaoke ไมออก อีกทั้งหลักสูตรน้ีไมมีหนังสือภาษาไทยเต็ม ๆ 

ทีเดียว แตจะเปนแบบภาษา Karaoke ใหเลียนเสียงภาษามอญจากภาษาไทย ซ่ึงในความเปน

จริงไมสามารถทําได เน่ืองจากลักษณะเฉพาะของภาษามอญ จึงทําใหการออกเสียงภาษามอญ

น้ันผิดเพี้ยนไป และเกิดความขัดแยงกับคนในครอบครัว โดยที่กลุมเด็กเหลาน้ีมองวาภาษาของ

ตนเองไดรับการสอนมาจากโรงเรียนซ่ึงเปนสถาบันการสอนที่จะตองถูกตองเสมอในสายตาเด็ก 

ๆ ครูจะตองมีความรูมากกวาผูปกครองน่ันเอง 

 ดังน้ันการวิจัยครั้ง น้ีไมไดสรุปวารูปแบบการสอนแบบทวิภาษาเปนส่ิงที่ทําลาย      

อัตลักษณทางชาติพันธุของกลุมชาติพันธุตาง ๆ แตอยางใด เพียงแครูปแบบการสอนน้ีสามารถ

ปรับใชไดกับหลายภาษาเพียงแตไมใชภาษามอญที่มีลักษณะเฉพาะตัวสูง รูปแบบการสอนน้ีจึง

ประสบความสําเร็จในพื้นที่อ่ืน แตไมใชหมูบานวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี และ

เกิดกระแสตอตานจากชาวบานในลักษณะความตองการที่จะปกปองอัตลักษณของตนเองไวใน

ที่สุด 
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การศึกษาภมูหิลงัวฒันธรรมจนีโพน้ทะเลในไทย:  

กรณศึีกษา ครอบครวัแสงสวุรรณเมฆา (ค.ศ.1918-2016) 

 

กมลชนก แสงสวุรรณเมฆา 

 

การศึกษาประวัติศาสตรวงศตระกูลสามารถนํามาเชื่อมโยงกับการเปล่ียนแปลงดาน

สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในแตละยุคสมัยได โดยในงานวิจัยน้ีจะศึกษาถึงภูมิหลังทางดาน

การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของตระกูลฝายมารดา ในระหวาง ค.ศ.1918-2016 ตั้งแต

สาเหตุการอพยพเขามาในไทย การเขามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนแตจ๋ิวที่เดินทางโดยเรือสําเภา 

และการอาศัยอยูรวมกันในยานชุมชนของคนจีน การปรับตัวของชาวจีนโพนทะเลเพื่อใหเขากับ

สภาพแวดลอมสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัย ทั้งเรื่องการคา เพราะคนจีนชอบคาขาย เศรษฐกิจ 

และสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา นโยบายทางการเมืองที่มีทั้งสนับสนุนและตอตาน

คนจีน รวมถึงการยึดม่ันในคุณธรรมคําสอนอันดีงามของชาวจีนแมจะอพยพมาอาศัยอยูตางถิ่น 

ในเรื่องของความกตัญู ซ่ือสัตย หรือการที่คนจีนรักลูกชายมากกวา สาเหตุความไมเทาเทียม

กันระหวางลูกชายกับลูกสาว แมกระทัง่ในเรื่องของวัฒนธรรมของจีนที่มีความเหนียวแนนมาก 

และไมถูกกลืนกลายทางวัฒนธรรม (Cultural Assimilation) จนสามารถปรากฏใหเห็นกันอยู

ในปจจุบันผานขนบธรรมเนียม ประเพณี และเทศกาลตางๆ การเคารพเทพเจา ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ 

นอกจากน้ียังมีเรื่องความเชื่อ การดูฮวงจุยเพื่อความเปนสิริมงคล รายละเอียดขอมูลตางๆที่

เก่ียวของกับชุมชน ไดแก ยานบุคคโล เยาวราช วงเวียนใหญ ทาดินแดง และซอยเอกชัย 27 

สาเหตุที่ตองศึกษาหลายพื้นที่เน่ืองจากตองการหาคําตอบประวัติศาสตรตระกูลมารดาและ

ตระกูลของขาพเจาวามีพัฒนาการความเปนมาอยางไร อะไรคือตัวแปรที่ทําใหเกิดความ

เปล่ียนแปลง สภาพสังคมในสมัยอดีต รวมถึงประวัติศาสตรตระกูลมารดาผูเขียนคนควาดวย

วิธีการอานจากเอกสาร (Documentary Research) และการสัมภาษณเชิงลึก (Indepth 

Interview) จากการศึกษาพบวาการเปล่ียนแปลงดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของชุมชน 
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เปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม ดวยปจจัยหลายดาน ทั้งนโยบายภายใตผูนํา

ประเทศแตละสมัย เศรษฐกิจ จากการคาเพื่อยังชีพเปล่ียนเปนการคาระบอบทุนนิยม หรือหลัง

การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ทําใหจากสังคมชนบทกลายมาเปนสังคมเมือง ความเปนสมัยใหม  

(Modernity) สงผลใหครอบครัวฝายบิดา มารดาและครอบครัวขาพเจามีวิถีชีวิตที่เปล่ียนแปลง

ไป 

ยอนกลับไปเม่ือประมาณเกือบ 100 ปที่แลว ชวง ค.ศ.1918 บรรพบุรุษฝายมารดา

ทางฝงพอ อากงของผูเขียน หรือ นายฮงเมง แซปง เกิดที่จังหวัดซัวเถา1 มณฑลกวางตุงของ

ประเทศจีน นายฮงเมงอาศัยอยูกับพี่ชายจนถึงชวงที่พี่ชายแตงงาน เพราะความเปนวัยรุน

เลือดรอนของตัวเอง ประกอบกับนิสัยที่จูจ้ี ขี้บน และชอบบังคับของพี่สะใภ ทําใหเขามีเหตุ

ทะเลาะเบาะแวงกับพี่สะใภตลอดเวลา นายฮงเมงจึงหนีออกจากบานตั้งแตอายุ 13 ป และมา

อาศัยอยูในคายทหาร ใน ค.ศ.1931 

สงครามโลกครังทีสอง ค.ศ.1939-1945 

หลังจากไดรับการฝกในคายทหารมาเกือบสิบป ในชวงระยะเวลาสงครามโลกครั้งที่

สอง นายฮงเมงที่ขณะน้ันอายุไดราว 21 ป ก็ถือไดวาเปนหนุมเต็มตัวเขาซ่ึงเปนทหารที่

จงรักภักดีภายใตการนําของเจียงไคเช็ค ขณะที่ฝกฝนอยูในคายทหาร เน่ืองจากสถานที่ที่เขา

เกิด คือที่ตั้งของจังหวัดซัวเถาซ่ึงอยูติดกับจังหวัดแตจ๋ิว จึงใชภาษาแตจ๋ิวเปนภาษาถิ่น รวมทั้ง

ยังคงใชภาษาจีนกลางซ่ึงถือเปนภาษาราชการ และเพราะเปนจังหวัดหน่ึงในมณฑลกวางตุงจึง

สามารถใชภาษากวางตุงในการตดิตอส่ือสารหรือทําธุรกิจไดอีกเชนกันเพราะเหตุน้ีนายฮงเมงจึง

ไดภาษาจีนเกือบทุกแบบตอนอยูในคายทหารเขาจึงเปนทหารฝายที่ใชความรูมากกวาการใช

กําลังในการสูรบ เปรียบเสมือนฝายบุนไมใชฝายบู แตเหตุการณสงครามโลกครั้งที่สอง ซ่ึงเปน

สงครามที่รุนแรงและยิ่งใหญ จีนตองการกองกําลังเปนจํานวนมาก จึงจําตองเกณฑกําลังคนที่

                                                             
1 จังหวัดซัวเถา หรือ ซานโถว (汕头) ตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลกวางตุง ทิศทางใตและทิศตะวันตก

ติดกับจงัหวัดกิ๊กเอี๊ยว (จังหวัดเจียหยาง ในภาษาจีนกลาง) ทางทิศเหนือติดกับจงัหวัดแตจิ๋ว (จังหวัดฉาวโจว ในภาษาจีน

กลาง) และทางทิศตะวันออกติดทะเลจีนใต มีเน้ือที่ 234 ตารางกโิลเมตร 
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เปนผูชายเกือบทั้งหมดมาชวยในการสูรบ หน่ึงในน้ันก็คือนายฮงเมง แซปง อากงของผูเขียน

ดวย 

 

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

ในชวงเริ่มตนของสงครามโลกครั้งที่สอง ทหารญ่ีปุนสวนใหญประจําการอยูที่จีน แต

ใน ค.ศ.1942 ไดเริ่มสงทหารไปประจําการที่ฮองกง, ฟลิปปนส, ไทย, พมา, หมูเกาะอินเดีย

ตะวันออกของดัตชและ มาลายา เพื่อขยายอิทธิพลยึดครองภูมิภาคเอเซียแปซิฟก ในชวงน้ีเอง

ที่นายฮงเมง อากงของผูเขียนไดถูกสงตัวมาประจําการอยูที่พมาเพื่อชวยในการรบหลังจากที่ถูก

ญ่ีปุนเขามาบุกยึดพื้นที่ แตผลของสงครามในชวง ค.ศ.1943 จีน สหรัฐ และอังกฤษ เกิดการ

แตกแยกกันในทางยุทธศาสตร ทําใหจีนเปนฝายแพสงครามในการปกปองพมา นายฮงเมงยังได

เลาใหฟงอีกวา ทหารญ่ีปุนน้ันไดนําปนปลายดาบ คือปนที่มีมีดแหลมเสียบอยูที่ปลายกระบอก

ปน สุมแทงศพทหารเพื่อเปนการตรวจสอบใหแนชัดวาทหารจีนน้ันไดเสียชีวิตแลวจริงๆ เขาจึง

คิดหาวิธีเพื่อใหตัวเองและเพื่อนทหารบางคนรอดชีวิต  จึงใชวิธีนําศพของเพื่อนทหารมาทับตัว

เขาเอง ทําใหทหารญ่ีปุนพลาดทา ความไมละเอียดรอบคอบของทหารญ่ีปุน ทําใหนายฮงเมง

และเพื่อนของเขารอดชีวิตมาไดอยางหวุดหวิด หลังจากน้ันกองทัพญ่ีปุนก็เคล่ือนทัพออกไปจาก

บริเวณดังกลาว 
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การศึกษาภูมิหลังวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลในไทย:  

กรณีศึกษาครอบครัวแสงสุวรรณเมฆา (ค.ศ. 1918-2016) 

 

ภาพที่ 2 ปนที่คาดวาญี่ปุนใชในการสูรบเมื่อสงครามโลกคร้ังที่สอง คือ  Arisaka 99  

(ที่มา: http://candrsenal.com/category/rifles/page/7/ เขาถึงวันที่ 1 กุมพาพันธ 2016) 

ทหารจีนที่รอดชีวิตมาไดรวมถึงนายฮงเมง ตางก็แยกยาย เดินทางไปไตหวันบาง สหรัฐบาง แต

นายฮงเมงน้ันเลือกที่จะอพยพเขามาทางชายแดนตอนเหนือของประเทศไทย และอาศัยอยูใน 

“กองทัพกกมินตั๋ง-กองพล93”2 

เชิงสะพานกรุงเทพ สีแยกบุคคโล ถนนเจริญนคร ระหว่าง ค.ศ.1943-1947 

แตเดิมหลังจากที่ไดอพยพเขามายังประเทศไทยแลวใน ค.ศ.1943 นายฮงเมงที่มีอายุ

ได 25 ป ก็ไดเดินทางจากเชียงรายมาอาศัยอยูในชุมชนแถวเชิงสะพานกรุงเทพ ถนนเจริญนคร 

ซ่ึงยานน้ีถือไดวาเปนแหลงที่มีคนจีนอาศัยอยูกันอยางหนาแนน และที่สําคัญ นายฮงเมง แซปง 

อากงของผูเขียน ไดพบรักกับ นางยูซิ แซล้ิมที่น่ีอันเปนจุดเริ่มตนของตนตระกูลฝงมารดาของ

ผูเขียน 

อามาของผูเขียน หรือชื่อของเธอก็คือนางยูซิ แซล้ิม เปนบุตรสาวคนโตที่เกิดในยาน

ชุมชนคนจีนบริเวณส่ีแยกบุคคโล ทําใหถึงแมวาเธอจะเกิดและอาศัยอยูในประเทศไทย แตไม

สามารถพูดภาษาไทยไดเลย ในชีวิตประจําวันใชภาษาจีนแตจ๋ิวในการส่ือสารกันระหวางคนใน

ชุมชน บริเวณยานบุคคโลในสมัยกอนน้ัน ดานในจะเปนชุมชนคนจีนขนาดใหญที่อาศัยกันอยู

อยางหนาแนน เรียกไดวาคอนขางที่จะแออัดภายในชุมชนน้ันทุกคนลวนอาศัยอยูรวมกันอยางมี

                                                             
2 กองพล 93 (กกมินตั๋ง) แตเดิมเปนกองทัพของรัฐบาลจีนตอนใตของจอมพลเจียงไคเช็ค ซึ่งเปนตัวแทนของฝายรัฐบาล

จีนที่ถูกสงมารักษาชายแดนจีน-พมา และใน ค.ศ. 1949 เม่ือจีนทั้งหมดกลายเปนคอมมิวนิสต กองกําลังสวนหน่ึงของกก

มินตั๋งไดฝาวงลอมของฝายตรงขาม และเขามายังบริเวณตอนเหนือของไทย กอนที่จะปกหลักกระจายตัวกันอยูในพื้นที่ 

จีนตอนใต พมา ไทย ลาว ประมาณ 30,000 คน จากเหตุการณในครั้งน้ัน กองพล 93 จึงกลายเปนทหารไรสังกัด หนีการ

กวาดลางของฝายคอมมิวนิสต 
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ความสุขและพอถึงในชวงของเทศกาลก็จะมีการออกมาพบปะสังสรรคกัน หลังจากเขามาใน

ประเทศไทย นายฮงเมงไดมีพี่สาวบุญธรรมหน่ึงคน อาศัยอยูบริเวณถนนราษฎรบูรณะ เลยส่ี

แยกบุคคโลไปเพียงเล็กนอย สวนนางยูซิไดเดินทางไปฝกเรียนการรองเพลงงิ้วที่โรงงิ้วบริเวณ

ถนนราษฎรบูรณะเชนเดียวกัน จึงทําใหทั้งสองมีโอกาสไดพบกัน ซ่ึงสมัยกอนหนุมสาวไมนิยมใช

เวลาทําความรูจักกันนาน ถูกใจกันก็คบก็แตงงานเลย ทายที่สุดนางยูซิก็ไมไดเลนงิ้วดังที่ใจ

ตองการ เน่ืองจากมารดาของนางยูซิน้ันไมเห็นดวยกับการแสดงงิ้ว เพราะมองวาเปนอาชีพเตน

กินรํากินที่ไมมีศักดิ์ศรี นางยูซิจึงเปนแมบาน ดูแลความเรียบรอยภายในบาน สวนนายฮงเมง 

อากงของผูเขียนไดทํางานเปนพนักงานตอนรับที่โรงแรมแหงหน่ึงยานเยาวราชเพื่อหารายได

เล้ียงดูครอบครัว 

หลังจากที่นางยูซิแตงงานกับนายฮงเมงแลว ครอบครัวไดขยายใหญขึ้นเพราะนาย    

ฮงเมงแตงเขามายังบานของนางยูซิที่มีพี่นองอาศัยอยูกันถึงหาคนนับรวมมารดาของนางยูซิดวย 

จึงจําเปนที่จะตองมีการยายถิ่นฐานไปยังพื้นที่อ่ืนที่กวางกวาน่ันก็คือยานวงเวียนใหญ 

เชิงสะพานกรุงเทพ สีแยกบุคคโล ถนนเจริญนครในปัจจุบันระหว่าง ค.ศ.2012–2016 

สภาพแวดลอมในปจจุบันยังคงสามารถมองเห็นไดผานงานเทศกาลตาง  ๆ เชน

เทศกาลกินเจที่จัดขึ้นทุกปในชวงเดือนเกาจะเห็นไดชัดวาที่แหงน้ียังคงมีกล่ินอายของความเปน

ชุมชนชาวจีนไวอยางเห็นไดชัดผูคนที่อาศัยอยูตางก็เปนลูกหลานคนจีนแทบทั้งส้ิน พื้นที่ในสวน

ของชุมชนที่เคยอาศัยอยูกันอยางหนาแนนน้ัน ก็ถูกทุบทิ้งกอนจะสรางขึ้นมาใหมเปนตึกแถว 

จากที่เคยอยูรวมกันเปนชุมชน ปจจุบันก็ตางคนตางอยู คนจีนก็อาศัยอยูตึกแถว ใครอยูติดถนน

ก็คาขายหนารานใครอยูในซอยก็ออกไปหางานทําขางนอก หรือแมวาตางคนจะตางแยกยาย

เปล่ียนถิ่นที่อยูอาศัยไปอยูที่อ่ืนก็ตาม แตในชวงเทศกาลกินเจยานน้ีก็จะกลับมาคึกคัก คนไทย

เชื้อสายจีนทั้งผูสูงวัยและวัยหนุยสาวจะเดินทางมากันที่บริเวณเชิงสะพานกรุงเทพส่ีแยกบุคคโล 

ถนนเจริญนครซ่ึงเปนแหลงชุมชนที่แตเดิมบรรพบุรุษของตนเคยอาศัยอยู และมีสถานที่สําคัญที่

มีมาแตสมัยอดีตกาล เกือบรอยกวาป ตั้งอยูหลายแหง เชน ศาลเตาบอ โรงเจบวนชุนตั๊ว และ

ศาลเจาพอพระเพลิง (เอ่ียมกวงไตตี)่ 
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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

วาบานทีว่งเวียนใหญเม่ือเกือบหาสิบปที่แลวจะมีลักษณะเปนบานไมชั้นเดียวไมคอยมีตึกที่สราง

ดวยปูนสวนใหญจะเปนบานไม ที่ตั้งของบานคือจากถนนเจริญรัถเขาไปประมาณสามรอยเมตร 

จะเจอกับซอยสาระพีสามซ่ึงซอยน้ีในสมัยกอนน้ันจะเปนชุมชนคนจีนเชนเดียวกันกับชุมชนยาน

บุคคโล ชุมชนวงเวียนใหญจะคอนขางแออัดบานมีหลายหลังและเรียงติดกันเปนแนวยาวตั้งอยู

ตรงกลางลอมรอบดวยทางเดินที่มีลักษณะเปนวงเวียน โคงเปนวงกลม คลายกับวงเวียนใหญใน

ปจจุบัน สามารถเดินสวนกันไดในซอยเจรญิรัตนมีโรงภาพยนตรไทยรามา กับวงเวียนใหญรามา 

ฝงตรงขามจะเปนสุริยาเธียเตอร ซ่ึงก็เปนโรงภาพยนตรเหมือนกัน สามที่ที่กลาวมาถือวาเปน 3 

ใน 4 โรงภาพยนตรที่มีชื่อเสียงในยานวงเวียนใหญ 

ถึงแมวาครอบครัวจะขยายใหญขึ้น แตก็มีพี่นองบางคนของนางยูซิที่ไดแตงงาน

ออกไปมีครอบครัวเปนของตัวเองนายฮงเมงและนางยูซิที่อายุเริ่มมากขึ้น และยังไมมีบุตรจึง

ตัดสินใจรับบุตรบุญธรรมมาเล้ียง เด็กนอยมีชื่อวา ลีเซียง แซเจ็ง กอนจะเปล่ียนชื่อมาเปน ซก

โทย แซปง เปล่ียนแซตามนายฮงเมง หลังจากรับบุตรบุญธรรมมาไดไมนานบริเวณบานที่วง

เวียนใหญ นางยูซิ อามาของผูเขียนก็ไดกําเนิดบุตรที่สืบโดยสายเลือดรวมจํานวนส่ีคน 
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ภาพที่ 4 นางยูซิ แซล้ิมและบุตรสาวที่วงเวียนใหญ 

(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา ค.ศ.1964) 

ประมาณ ค.ศ.1965 จํานวนสมาชิกในบานมีเพิ่มขึ้น และบุตรของนายฮงเมงและนาง

ยูซิเริ่มเติบโตกันแลว ความคับแคบของที่อยูอาศัยจึงจําเปนที่จะตองยายถิ่นฐานไปยังที่อ่ืนที่มี

พื้นที่กวางกวา มารดาของนางยูซิ นายฮงเมง นางยูซิ และบุตรทั้งหาคน (ทั้งซกโทย บุตรบุญ

ธรรมและบุตรที่สืบทอดโดยสายเลือด) จึงยายออกมาอาศัยอยูที่ทาดินแดง 

วงเวียนใหญ่ในปัจจุบันระหว่าง ค.ศ.2012-2016 

จากแตเดิมบานวงเวียนใหญเม่ือเกือบหาสิบปที่แลว สมัยกอนจะไมคอยมีตึกที่สราง

ดวยปูน สวนใหญจะเปนบานไม มีโรงภาพยนตร แตในปจจุบันน้ีหลังจากกาลเวลาเปล่ียนแปลง 

ชุมชนยานวงเวียนใหญถูกทุบทิ้ง รื้อถอน ทั้งบานไมและโรงภาพยนตรแลวสรางใหมเปนตลาด

บาง ตึกแถวคาขายของคนจีนบางโดยตลาดจะตั้งอยูดานหนาและภายในเปนตึกแถวของคนจีน 

มีการเปล่ียนแปลงที่เห็นไดชัดคือจากบานไมกลายเปนมีการสรางตึกแถวขึ้นมา ในซอยสาระพี

สามน้ัน ดานในจะมีการทําธุรกิจ เชน หนังฟอก หรือเปนโรงงานผลิตพวกเครื่องมือเครื่องใช

อุตสาหกรรม เชน ฟองนํ้า ซิป เปนตนการอุตสาหกรรมของไทยเริ่มเขาสูวิถีแหงการพัฒนา เม่ือ

ถึง ค.ศ.1970 นับวันเครือขายอุตสาหกรรมก็ยิ่งขยายตัวกวางขวางออกไป การเติบโตของ
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การศึกษาภูมิหลังวัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลในไทย:  

กรณีศึกษาครอบครัวแสงสุวรรณเมฆา (ค.ศ. 1918-2016) 

เศรษฐกิจทําใหสภาพแวดลอมในปจจุบันแตกตางไปจากอดีต ดังขอความที่วา “…ชุมชนในยุค

ทุนนิยมอุตสาหกรรมมีความเติบโตทางวัตถุเพิ่มขึ้นแตความเส่ือมโทรมทางสังคมละวัฒนธรรมก็

เพิ่มขึ้นเชนกัน...”3 

ท่าดินแดงระหว่าง ค.ศ.1965-1978 

ประมาณ ค.ศ.1965 ชวงเวลาน้ัน ซกโทย บุตรบุญธรรมของนายฮงเมง มีอายุได

ประมาณ 20 ป เพราะฐานะทางบานที่ไมคอยดีทําใหเธอพยายามหาลูทางในการหาเงินเพื่อชวย

ครอบครัว โดยการที่เธอเลนแชร4 กับพวกผูใหญ และพยายามทํางานเก็บเงินเพื่อชวยนาย      

ฮงเมงหารายไดเล้ียงดูนอง ๆ อีกส่ีคน บานที่ทาดินแดงน้ันมีลักษณะเปนแฟลตโดยซกโทยเปน

คนรับผิดชอบในสวนของการจายคาเชาแฟลตที่ทาดินแดงใหกับครอบครัวเปนการเซง

ระยะเวลา 25 ป 

ที่ทาดินแดงน้ี นางยูซิไดใหกําเนิดบุตรสาวอีกสองคน ซ่ึงบุตรสาวคนเล็กสุดคือ ซกฮั้ว 

แซปง ซ่ึงเปนมารดาของผูเขียนน้ันเอง 

 

                                                             
3 วิทยากร เชียงกลู. (2557). เพือ่การปฏิรูปมนุษยและสังคมอยางลึกซึง้..(กรุงเทพฯ : แสงดาว), หนา 71. 
4 การเลนแชร คือ การกูเงินระยะสั้นภายในหมูคนรูจักกัน เปนเหมือนแหลงเงินทุนของคนสมัยกอนที่คนสวนใหญยัง

เขาถึงสถาบันการเงินไดยาก โดยคนแรกๆ ที่เปยไปน้ันถือเสมือนเปนผูกู สวนคนหลังๆ ก็เสมือนเปนผูปลอยกูน่ันเองการ

เลนแชรน้ันไมไดผิดกฎหมายแตอยางใด หากไมไดทําอะไรเกินกวาที่ พระราชบัญญัติการเลนแชร ค.ศ.2000 ใหการ

คุมครองไว หลักการเลนแชรน้ันเริ่มตนดวยเจามือ หรือเรียกวา "เทาแชร"  
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ภาพที่ 5 ซายมือ คือ ซกฮั้วกับนายฮงเมงผูเปนบิดา ขวามือ คือ ซกโทย บุตรบุญธรรมของนายฮงเมง 

(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา ค.ศ.1972) 

ลักษณะของแฟลตที่พักอาศัยน้ัน จะอยูซอยทาดินแดง 12 เดินเขาไปดานในจะเปน

แฟลตสามชั้น มีทั้งหมดสองตึกอยูตรงขามกันเรียกตึกเอ กับ ตึกบี ครอบครัวบรรพบุรุษของ

ผูเขียนที่ยายมาจะอาศัยอยูที่ชั้นสาม โดยดานบนจะเปนดาดฟา มองจากตัวตึกบนดาดฟาไปยัง

รอบๆน้ัน จะเปนพื้นที่ปา ตนใบบอนเขียวชอุม หองที่อาศัยอยู น้ันจะอยูริมสุดถานับจาก

ขั้นบันไดเวลาเดินขึ้นมาหองจะอยูทางดานขวามือ 

ชวง ค.ศ.1974 การใชแซจีนดูเหมือนจะเปนเรื่องที่ลาสมัยและแตกตางในสังคมไทย 

รวมถึงการมีสัญชาติจีนจะทําใหยากตอการทําธุรกรรมเก่ียวกับที่ดิน เชนการเชา หรือซ้ือขาย 

ซกโทยจึงไดนําชื่อพี่นองทั้งหมดรวมถึงตัวเองไปยื่นคํารองขอเปล่ียนนามสกุลกับที่ทําการเขต 

จาก “แซปง” เปน “เกิดไพบูลยลักษณ” เพื่อใหคลองกับนามสกุลของพี่ชายตัวเองคือ เกิด

ไพบูลยเวศน และตัวเธอเองก็ไดเปล่ียนชื่อจาก ‘ซกโทย’ เปน ‘เตือนใจ เกิดไพบูลยลักษณ’ อีก

ดวย และใน ค.ศ.1477 ชื่อจีนเริ่มมีใหเห็นนอยลงจนกลายเปนส่ิงที่แปลกสําหรับคนรุนใหมเปน

เรื่องที่ไมคอยไดรับการยอมรับมากนักจึงมักโดนเพื่อนในวัยเดียวกันลอเลียนเรื่องชื่ออยูเสมอ 

มารดาของผูเขียน จึงไดไปที่เขตเพื่อเปล่ียนชื่อจาก ‘ซกฮั้ว’ เปน ‘เกศรี เกิดไพบูลยลักษณ’ 
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ภาพที่ 6 เอกสารจากเขต ใบเปล่ียนนามสกุลจากแซปงเปนเกิดไพบูลยลักษณ 

(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา วันที่ 31 มกราคม 1974) 

เกือบสิบปผานไปที่อาศัยอยูทาดินแดง นายฮงเมง อากงของผูเขียนในวัย 61 ปน้ัน

เริ่มทํางานไมไหว สาเหตุเพราะความชรา และมีโรคประจําตัวคือความดัน โรงแรมสุดทายที่นาย

ฮงเมงทํางานอยูคือโรงแรมไวทออคิด ตั้งอยูบนถนนเยาวราชปจจุบันไดถูกเปล่ียนชื่อเปน 

โรงแรมโฮเต็ลรอยัลแบงคอกแอทไชนาทาวน 
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ภาพที่ 7 นายฮงเมง ชวงทํางานเปนพนักงานโรงแรมยานเยาวราช 

(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา ค.ศ.1973) 

จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง จึงจําเปนจะตองยายออกจากทา

ดินแดงกอนหมดสัญญาเซง 25 ป รวมถึงความทรุดโทรมของสภาพแวดลอม และการที่คนไทย

ยายเขามาในชุมชนมากขึ้น นางเตือนใจบุตรบุญธรรมของนายฮงเมงจึงมีการปรึกษากับบิดาวา

ควรที่จะยายที่อยูไปยังที่ที่กวางขวางมากยิ่งขึ้น เธอซ่ึงแตงงานและมีสามีพรอมกับบุตรอีกส่ีคน

จึงยายออกไปเซงบานอยูที่ซอยเอกชัย 27 พรอมกับครอบครัวของนายฮงเมงแยกอาศัยกันอยู

คนละหลังแตยังคงอยูตรงขามกันเพื่อจะไดไปมาหาสูกันอยางสะดวก 

ท่าดินแดงในปัจจุบันระหว่าง ค.ศ.2012-2016 

ในสวนของทาดินแดงในปจจุบันน้ัน ผูเขียนไดไปลงในพื้นที่จริงพรอมกับมารดาของ

ผูเขียน ไดความวายังคงเปนแฟลตที่มีลักษณะเดิมคือแบงออกเปนตึกเอ และตึกบีเหมือนแต

กอน มีสามชั้นและดานบนสุดจะเปนดาดฟา แตเม่ือมองลงมา สภาพแวดลอมจากเดิมที่เคยมี

แตปาสีเขียว ใบบอนกระจายเต็มทั่วทั้งพื้นที่ ปจจุบันไดกลายเปนบานคน มีการสรางตึกแถว

เต็มพื้นที่ ระหวางทางเดินในตรอกซอยทาดินแดง 12 กอนจะถึงที่พักอาศัยเดิมน้ัน ยังคงความ

เปนชุมชนชาวจีนอยูเหมือนเดิม สวนมากจะเปนลูกหลานคนจีนที่บางก็เปดเปนรานคาขายหรือ

รานใหบริการตาง ๆ อาทิ รานขายอาหารตามส่ัง รานเสริมสวย เปนตน โดยภายในบานที่มี
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ลักษณะเปนตึกแถวเกือบทุกหลังเม่ือมองเขาไปดานในจะเห็นตี่จูเอ๊ียะตั้งอยูที่ชั้นหน่ึงซ่ึงตี่จูเอ๊ียะ

เปรียบเสมือนศาลเจาที่คอยดูแลปกปกรักษาความเรียบรอยภายในบานสําหรับคนจีนคลายกับ

ศาลพระภูมิของคนไทย ที่บานทุกหลังจําเปนที่จะตองมี ซ่ึงแสดงใหเห็นวาคนที่อาศัยอยูในบาน

น้ันมีเชื้อสายจีนอยูดวย 

 

ภาพที่ 8 สภาพแวดลอมบริเวณรอบแฟลต มุมจากดาดฟา 

(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา วันที่ 11 มีนาคม 2016) 

 

ภาพที่ 9 รูปดานหนาหองและภายในหอง 

(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา วันที่ 11 มีนาคม 2016) 

ซอยเอกชยั 27ถนนบางบอน ระหว่าง ค.ศ.1978-2007 

ลักษณะบานจะเปนตึกแถวสองชั้นครึ่งเหมือนตึกแถวทั่วไปโดยชวงที่ยายมายานน้ีก็

เปนชุมชนคนจีนเชนเดียวกับทุกที่ที่ตระกูลของผูเขียนเองเคยอาศัยอยูแรกเริ่มที่ยายมายังคงไม

มีการทําสัญญาเซงเชาแตผานไปสักระยะหน่ึงไดมีการทําการเซงเปนระยะเวลา 20 ป  
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ภาพที่ 10 นายฮงเมง นางยูซิ นางกุยล้ัง นางเตือนใจ ภายในบานในซอยเอกชัย 27 

         (ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา ค.ศ.1982) 

ใน ค.ศ.1988 เกศรี มารดาของผูเขียนไดไปสมัครงานที่บริษัท MCC ศูนยกลาง

รถยนตมหานคร จํากัด เปนบริษัทขายรถมือสอง ทํางานในตําแหนงพนักงานฝายบัญชี และได

พบกับ ‘ นายสุบิน แสงสุวรรณเมฆา ’  บิดาของผูเขียนที่ทํางานในบริษัทกฤษดามหานครจํากัด 

(มหาชน) ตําแหนงกรรมการผูจัดการจนถึงใน ค.ศ.1992 จึงไดแตงงานกัน และใน ค.ศ.1994 

จึงกําเนิดบุตรสาวหน่ึงคน คือ ‘เด็กหญิงกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา’ ก็คือตัวผูเขียนเอง 

 

ภาพที่ 11 นางเกศรีกับนายสุบินมาเยี่ยมนางยูซิกับนายฮงเมงที่บานซอยเอกชัย 27 

(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา ค.ศ.1992) 

 ใน ค.ศ.1995 นางกุยล้ัง เหลามาของผูเขียนไดเสียชีวิตลงในวัย 91 ป ดวยโรคชรา ตัว

ผูเขียนเองน้ันใน ค.ศ.1996 ไดเขาเรียนที่อนุบาลบานกอบแกว ใกลกับบานที่กําลังอาศัยอยู 

ตอมาใน ค.ศ.1999 ไดเขาเรียนชั้นประถม มัธยมศึกษาตอนตน - ตอนปลายที่โรงเรียนราชินีบน 

จนชวงที่ผูเขียนอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 4 คือใน ค.ศ.2003 เกิดการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ เดือน
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มีนาคมในปน้ันเอง นายฮงเมงก็ไดเสียชีวิตลงในวัย 79 ป ดวยโรคชราและในเดือนกันยายน 

โรคมะเร็งกระเพาะ ก็ไดคราชีวิตนางเตือนใจ บุตรบุญธรรมของนายฮงเมงตามไปอีกคน

จนกระทั่งในเดอืนมิถุนายน 2007 นางยูซิ รวมถึงบุตรบางคนที่ยังไมไดแตงงาน จึงยายออกไป

อยูที่ซอยเพชรเกษม 106 เขตหนองแขมจนกระทั่ง เดือนธันวาคมในปเดียวกัน นางยูซิก็

เสียชีวิตลงในวัย 81 ป ดวยโรคชรา 

ซอยเอกชยั 27ถนนบางบอน ในปัจจุบันระหว่าง ค.ศ.2012-2016 

ปจจุบันที่ผูเขียนไดลงพื้นที่สํารวจในยานน้ีพบวามีความเจริญเพิ่มมากขึ้น โดยบริเวณ

รอบๆ ไดมีการสรางหางสรรพสินคาเทสโกโลตัส และบิ๊กซีจากแตเดิมที่เคยเปนตลาดสดมากอน 

ผูคนพลุกพลานแตจํานวนคนจีนลดนอยลงอยางเห็นไดชัดสวนมากจะเปนคนไทยหรือแรงงาน

ตางดาวเปนสวนใหญ ตึกแถวขางหองที่ตระกูลผูเขียนเคยอาศัยอยูไดเปดเปนโรงกลึงสวน

ตึกแถวที่เคยอาศัยมีการทาสีใหม คนที่มาเซงเชาตอคือคนรับจางขับแท็กซ่ี 

 ปจจุบันครอบครัวของผูเขียนประกอบดวยสมาชิกในครอบครัวคือ บิดา มารดา และ

ตัวผูเขียน ไดอาศัยอยูที่บาน บริเวณพุทธมณฑลสายสอง สาเหตุที่เลือกพื้นที่น้ีเปนที่อยูอาศัย 

เพราะความรมรื่นของตนไม พื้นที่สวนน้ีจัดเปนพื้นที่สีเขียวแมจะเดินทางลําบากอยูบางแตก็

เรียบงาย ไมวุนวาย เปนมุมสงบเพื่อพักผอนจากชีวิตในเมือง จนกระทั่งเม่ือเดือนกันยายน 

2015 บิดาของผูเขียนไดจากไปอยางไมมีวันกลับดวยโรคมะเร็งตับในวัย 63 ป หลังจากน้ันที่

บานจึงอาศัยอยูกันเพียงแคสองคน แม – ลูก เปนตนมา นางเกศรี มารดาของผูเขียนปจจุบัน

ทํางานอยูที่บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และผูเขียนปจจุบันก็ไดจบการศึกษาที่

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะสังคมศาสตร ปการศึกษา 2015 
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ประเพณทีีสาํคัญของชาวจนีโพน้ทะเล 

 การใชแซ 

ที่มาและความสําคัญของ แซปง(方) 

นายฮงเมง แซปง คําวาปง แปลวา ดาน, ทิศทาง เปนการอานตามเสียงแตจ๋ิว แตถาหากอาน

ตามเสียงจีนกลางจะอานวา แซฟาง 

ที่มาและความสําคัญของ แซล้ิม(林) 

นางยูซิ แซล้ิม คําวาล้ิม แปลวา ปาไม , ความรุงเรือง เปนการอานตามเสียงแตจ๋ิว แตถาหาก

อานตามเสียงจีนกลางจะอานวา แซหลินซ่ึงเปนแซที่มีผูใชมากที่สุด 3 อันดับแรกในประเทศ

ไทย 

 เทศกาลตรุษจีน 

 
ภาพที่ 12 การไหวตรุษจีน 

(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา วันที่ 7 กุมภาพันธ 2016) 

วันตรุษจีน ถือเปนวันมหามงคลที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนตางก็พากันประกอบ

พิธีกราบไหวบูชาฟาดิน บูชาเทพเจากราบไหวบรรพบุรุษโดยมีความเชื่อวาการประกอบ

พิธีกรรมตางๆจะนํามาซ่ึงความสุขความเจริญในชีวิต หนาที่การงาน ธุรกิจการคามีความ

เจริญรุงเรือง มีโชคลาภ ร่ํารวยดวยทรัพยสินเงินทอง มีสุขภาพรางกายแข็งแรง ปราศจาก

โรคภัย ทั้งแกตนเอง คนในครอบครัว และบริวาร  
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กรณีศึกษาครอบครัวแสงสุวรรณเมฆา (ค.ศ. 1918-2016) 

 เทศกาลเช็งเมง 

เช็งเมงเปนหน่ึงในยี่สิบส่ีชวงการเปล่ียนแปลงดินฟาอากาศของจีนและก็ถือไดวาเปน

วันเทศกาลเกาแกที่สืบทอดตอกันมา วันเช็งเมงจะตรงกับวันที่ 5 เดือนเมษายน โดยประมาณ 

เพราะในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่สวยงามที่สุดของฤดูใบไมผลิ เปนฤดูที่มีอากาศสะอาด

บริสุทธ์ิ ดังน้ันจึงเรียกเทศกาลน้ีวา “เทศกาลเช็งเมง” (เทศกาลแหงความสะอาดบริสุทธ์ิและ

สวางสดใส) 

ในเทศกาลเช็งเมง ผูคนตางพากันไปกราบไหวทําความสะอาดหลุมฝงศพของบรรพ

บุรุษและออกไปเที่ยวเลนตามชานเมือง คนจีนมีความเชื่อในเรื่องการใหความเคารพนับถือ

ผูใหญ ทั้งยังระลึกถึงและเคารพนับถือผูที่เสียชีวิตไปแลวเปนพิเศษ ดังน้ันในเทศกาลเช็งเมง

ผูคนตางพากันออกไปตามชานเมืองเพื่อไปกราบไหวและทําความสะอาดหลุมฝงศพบรรพบุรุษ

ของตน การที่ไปทําความสะอาด ถางหญา ซอมแซม กราบไหว จัดวางของเซนไหว เผากระดาษ

เงินกระดาษทองหนาหลุมฝงศพ ถอืเปนการแสดงการระลึกถึงและเคารพตอบรรพบุรุษ  

ตระกูลผูเขียนเองก็ไดมีการไปไหวที่สุสานแปะกง (วิสุทธิมรรคคีรี) จังหวัดสระบุรี เปน

ประจําทุกปกอนเขาไปในตัวสุสาน  ทางดานหนาจะมีโรงเจและวัดใหขึ้นไปไหวกอนทุกครั้งเพื่อ

เปนการขออนุญาตเจาที่เพื่อเขาไปดานในสุสาน 

 

ภาพที่ 13 สุสานของนายฮงเมง แซปง และ นางยูซิ แซล้ิม 

(ที่มา: นางสาวกมลชนก แสงสุวรรณเมฆา วันที่ 27 มีนาคม 2016) 
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บทสรุป 

งานวิจัยชิ้นน้ีเปนงานศึกษาประวัติศาสตรของวงศตระกูล โดยการศึกษาภูมิหลัง

พัฒนาการดานการเมือง สังคม และวัฒนธรรมในชุมชนแหลงคนจีนที่ตระกูลฝายมารดาของ

ขาพเจาเคยอาศัยอยู ตั้งแตสมัยที่มีการใชแซ คือแซปงและแซล้ิม ซ่ึงเปรียบเสมือนนามสกุลของ

คนจีน กอนจะเปล่ียนเปนนามสกุลเชนเดียวกับคนไทย คือ เกิดไพบูลยลักษณ ตระกูลมารดาอยู

ในสังคมเมืองที่มีคนจีนอาศัยกันอยูหนาแนน และมีการเปล่ียนถิ่นฐานบอยครั้ง จึงทําใหมี

ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมแตกตางกันไปตามแตละชุมชน การศึกษาบริบทในชวง

ระหวาง ค.ศ. 1918-2016 ทําใหเห็นถึงประวัติศาสตรทางดานการเมือง ชวงเวลาของสงคราม 

เหตุการณที่เกิดขึ้นจริงซ่ึงไมสามารถหาขอมูลไดจากหนังสือ รวมทั้งการเปล่ียนแปลงทั้งดาน

สังคมและวัฒนธรรมของคนจีนในประเทศไทย มีการพัฒนาที่ดีขึ้นตามยุคสมัยแตในทางกลับกัน

การพัฒนาก็ไดสงผลกระทบยอนกลับมา ซ่ึงสาเหตุที่ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานสังคมและ

วัฒนธรรมในแตละยุคที่ผานมาน้ัน สรุปไดวาเปล่ียนแปลงไปตามบริบทของการพัฒนาประเทศ

ตามนโยบายของรัฐบาลที่ทั้งสนับสนุนและตอตานคนจีนโพนทะเล และยุคของการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม ที่ทําใหมีการสรางโรงงานในแหลงชุมชนคนจีน และมีการทุบบานในแหลงชุมชน 

ผูคนยายออกไปหางานทําขางนอกมากขึ้น หรือการยายเขามาในชุมชนจีนของคนไทย ทําให

ความเปนชุมชนจีนลดนอยลง 

การเปล่ียนแปลงดานสังคม สภาพแวดลอมของชุมชนยานบุคคโล วงเวียนใหญ ทาดิน

แดง และซอยเอกชัย 27 และวัฒนธรรมของชาวจีนที่สืบทอดตอกันมาจนถึงยุคของลูกหลานใน

ปจจุบัน ที่เก่ียวของกับตระกูลฝายมารดา พบวาปจจัยที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงทางดาน

สังคมและวัฒนธรรมแตละยุคสมัย คือผลจากการพัฒนาการติดตอส่ือสาร การคมนาคมขนสง 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันแสดงใหเห็นถึงการเจริญเติบโตของความสัมพันธทางเศรษฐกิจ 

การเมือง เทคโนโลยี และวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหวางปจเจกบุคคล ชุมชน หนวยธุรกิจ และ

รัฐบาล ทั่วทั้งโลก ที่เรียกวากระแสโลกาภิวัตน  การเติบโตของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ทําใหมี

การรือ้ถอน ทุบทิ้งชุมชนเดิมที่เคยมีอยูและสรางเปนตึกแถวขึ้นมาแทน ทั้งชุมชนในยานบุคคโล 
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และยานวงเวียนใหญก็ไดมีการทุบบานไม โรงภาพยนตร ปจจุบันไดสรางเปนโรงงานผลิตสินคา

เพื่ออุตสาหกรรมเชนเดียวกัน การมีโรงงานทําใหมีพวกแรงงานที่เปนคนไทยยายเขามาอยูใน

ชุมชนชาวจีนมากยิ่งขึ้น ความมักงายและการไมรักษาความสะอาดของคนไทยชนชั้นแรงงาน

สงผลใหสภาพแวดลอมเปล่ียนไปจากเดิม คนจีนจําเปนตองยายออกไปอาศัยอยูที่อ่ืนแทน 

นอกจากน้ียังมีการสอดแทรกรายละเอียดเล็กๆนอยๆ ดานสังคม วัฒนธรรมของคน

จีนในประเทศไทยแตละยุคสมัย เชนในเรื่องของการใชแซ หรือชื่อจีน ที่ภายหลังก็ถือเปนเรื่องที่

แปลกประหลาดในสังคมไทยจนตองมีการเปล่ียนมาใชนามสกุล การแตงกายที่เปนที่นิยมใน

สมัยอดีต แตคนไทยกลับมองวาแตกตาง รวมถึงแสดงใหเห็นความลําเอียงของคนจีนที่จะรักลูก

ชายมากกวาลูกสาว เพราะถือวาลูกชายจะเปนผูสืบทอดวงศตระกูลตอไป 

การที่วัฒนธรรมจีนยังคงสืบทอดกันมาจนถึงปจจุบันได สาเหตุหน่ึงคงเปนเพราะ

ลูกหลานชาวจีนมีความกตัญู เคารพบรรพบุรุษของตนแมจะลวงลับไปแลว เห็นไดจาก

เทศกาลตรุษจีน เช็งเมงของทุกป และความเชื่อในเรื่องการนับถือเทพเจาตางๆที่ถูกปลูกฝง

ตั้งแตเด็กจนติดเปนนิสัย จึงมีการตั้งไหวบูชา  เทพเจาที่บาน อาทิ เจาแมกวนอิม พระสังกัจ

จายน เปนตน หรือเดินทางไปไหวสักการบูชาที่วัดจีน แมจะเปนวัฒนธรรมกระแสรองใน

ประเทศไทยแตวัฒนธรรมจีนก็ไมไดถูกกลืนกลายทางวัฒนธรรม แตกลับเหนียวแนนมากขึ้น

เรื่อยๆ นอกจากน้ียังมีเทศกาลอ่ืนๆอีกมากมาย ที่เห็นชัดคือเทศกาลกินเจ ที่มีการขายอาหารเจ 

ปกธงเหลืองกันอยางมากมาย บางแหงถึงขั้นไมมีขายอาหารที่ทําจากเน้ือสัตวเลย แสดงใหเห็น

ถึงอิทธิพลที่แพรหลายอยางกวางขวางของคนจีน อีกหน่ึงเทศกาลคือเทศกาลไหวพระจันทรโดย

รานอาหารที่มีชื่อเสียงหลายรานไดมีการปรับรายการอาหารและขนมหวานเพื่อใหเขากับ

เทศกาลอีกดวย มีการทําไสขนมไหวพระจันทรแบบแปลกใหมออกมาเปนจํานวนมากและ

รูปแบบของหีบหอที่ดึงดูดความสนใจจากลูกคา ถือเปนการปรับตัวทางวัฒนธรรมเพื่อเขาหากัน

อยางกลมกลืน 

และอีกหน่ึงสาเหตุ อาจเปนเพราะไทยจีนสองชนชาติน้ันมีความสัมพันธกันมาอยาง

เน่ินนานปจจุบันเองในประเทศไทยสวนมากก็มีเชื้อสายจีนอยูเปนจํานวนมาก นับตั้งแตยุคพระ
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เจาตากสินเปนตนมา จีนไทยสองชนชาติก็ไดแตงงานระหวางกัน มีลูกหลานเปนเลือดผสมอาทิ 

บิดา มารดาของขาพเจา บิดาเปนคนไทยแทแตงงานกับคุณแมที่มีเชื้อสายจีนเชนกัน 

“การศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับสายตระกูลของขาพเจาเอง ทําใหขาพเจาไดรูเรื่องราว

ตางๆมากมายของตระกูลฝายมารดาที่ตางเผชิญกับความยากจน ความยากลําบากในการ

ดําเนินชีวิต แตก็สามารถตอสูจนผานมาไดบรรพบุรุษของขาพเจา จากคนที่ไมเคยเรียนหนังสือ 

อาศัยอยูตางบานตางเมือง แตขยันทํางานเพื่อใหลูกไดมีกินมีใช ไดเรียนหนังสือ แมจะอดม้ือกิน

ม้ือ แตก็มีความสุข ความขยันและความดีของบรรพบุรุษความเหน็ดเหน่ือยของทานจึงไมสูญ

เปลา ทานไดเล้ียงดูบุตรทั้ง 7 คนใหโตขึ้นมาเปนคนดีเพื่อเปนผูนําครอบครัวดูแลลูกหลานและ

สืบทอดวงศตระกูลสืบตอไป มารดาของขาพเจา จากคนที่เรียนนอย ไมจบปริญญา กลับ

สามารถทํางาน อดออม เก็บเงิน สงเสียใหบุตรสาวไดเรียนสูงๆและใชชีวิตอยางไมเดือดรอน

หรือขัดสนอะไรซ่ึงขาพเจาไมมีคําใดจะกลาวนอกจากขอบพระคุณบรรพบุรุษที่ไดใหกําเนิดและ

เล้ียงดูลูกหลานอยางดีจนทําใหขาพเจามีทุกวันน้ี” 
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บทวจิารณว์รรณกรรมเรอืง The King in Exile: The Fall of 

the Royal Family of Burma                           

(ราชนัผูพ้ลดัแผ่นดนิ เมอืพมา่เสยีเมอืง) 

 

อรอินทุ์ สุกใส 

 

 หากเอยถึงพมา ความรับรูของคนไทยที่มีตอพมาคงนึกถึงเพียงประเทศเพื่อนบานที่มี

ฐานะเปนศัตรูคูมากับไทยอยางยาวนานตอเน่ือง ภาพพมาในสายตาของคนไทยน้ันคือผูรายที่

เขามาทําลายราชธานีอันยิ่งใหญของไทยอยางกรุงศรีอยุธยาจนยอยยับ และเขามารุกราน

ตอเน่ืองมาจนกระทั่งถึงสงครามเกาทัพ ในสมัยรัชกาลที่ 1 แหงกรุงรัตนโกสินทร และหลังจาก

น้ันจึงไดรับรูเรื่องราวของการเสียเมืองพมาใหกับจักรวรรดิอังกฤษในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 

19 โดยเรื่องราวที่ผูคนสวนใหญรับรูในชวงการเสียเมืองของพมาใหกับอังกฤษในครั้งน้ีคงหนีไม

พนเรื่องราวในชวงการขึ้นครองราชยของพระเจาธีบอและราชินีศุภยาลัต การกลาวถึงการ

สังหารหมูบรรดาพระราชวงศ การแกงแยงชิงราชสมบัติกันเองในหมูพระราชวงศ รวมถึงภาพ

ความโหดรายของพระราชินีศุภยาลัต จนนําพมาไปสูการเปนอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ  

 ยอนกลับไปในชวงคริสตศตวรรษที่ถือเปนชวงของการเริ่มตนของชาติตาง ๆ ในยุโรป

ไดเขามาขยายอิทธิพลและยึดครองดินแดนตางๆในภูมิภาคเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ชาติตะวันตกอยางอังกฤษเองก็มีการขยายอิทธิพลเขามาในภูมิภาคเอเชีย โดยเริ่มจากการเขา

มาคาขายและตั้งบริษัทที่รูจักกันในนาม “East India Company” หรือ “บริษัทอินเดีย

ตะวันออก” และตอมาเม่ือมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ชาติตะวันตกทั้งหลายจึงเปล่ียน

จากแคคาขายกับชนพื้นเมืองเปนการเขายึดครองดินแดนเพื่อเปนแหลงแสวงหาวัตถุดิบใหกับ

ระบบอุตสาหกรรมในยุโรป และเปนตลาดระบายใหกับสินคาที่เกิดจากระบบอุตสาหกรรมอีก

ดวย ดังน้ันอังกฤษจึงทําการยึดอินเดียเขาเปนอาณานิคมของตนเองและพยายามที่จะขยาย
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อิทธิพลอาณานิคมของตัวเองไปเรื่อย ๆ รวมทั้งบริษัทอินเดียตะวันออกเขาไปทําการคาขายกับ

พมาพยายามที่จะขยายอํานาจเขาไปในพมาขัดแยงระหวางกษัตริยพมากับชนชาติยุโรปอยาง

อังกฤษ จนเปนสงครามระหวางอังกฤษกับพมาใน ค.ศ.1824-1826 สงครามส้ินสุดภายใตการ

ลงนามสนธิสัญญายันดาโบ สูญเสียดินแดนบางสวนที่พมาเคยครอบครอง ไดแก รัฐอัสสัม รัฐ

มณีปูร และรัฐอาระกันใหแกอังกฤษ ตอมาพมาก็ยังมีปญหาขัดแยงกับพอคาชาวอังกฤษจนเกิด

เปนสงครามครั้งที่สอง ผลจบลงที่ความพายแพของพมาอีกครั้ งและสูญเสียดินแดนในพมา

ตอนลางแถบเมืองพะโคใหกับอังกฤษ 

 จากสงครามครั้งที่สองเปนตนมามีการปฏิรูปในพมา เริ่มตนดวยการเขายึดอํานาจของ

พระเจามินดง พระเจามินดงพยายามพัฒนาประเทศพมาเพื่อตอตานการรุกรานของอังกฤษ 

พระองคไดสถาปนากรุงมัณฑะเลย ซ่ึงยากตอการรุกรานจากภายนอกขึ้นเปนเมืองหลวงแหง

ใหม หากแตไมเพียงพอตอการที่จะหยุดยั้งการรุกรานจากอังกฤษได จนถึงรัชสมัยของพระเจา 

ธีบอ พระราชโอรสของพระเจามินดง พระเจาธีบอทรงมีบารมีไมเพียงพอที่จะควบคุม

ราชอาณาจักรได ประกอบกับเกิดเหตุการณสังหารหมูบรรดาเชื้อพระวงศ จึงทําใหเกิดความ

วุนวายแถบชายแดน พระองคยังทําการยกเลิกสนธิสัญญากับอังกฤษที่พระเจามินดงไดทรง

กระทําไว และเกิดกรณีพิพาทระหวางราชสํานักมัณฑะเลยกับบริษัทบอมเบย-เบอรมา การคา 

รัฐบาลอังกฤษจึงถือโอกาสเขาแทรกแซงและประกาศสงคราม สงกองกําลังเขายึด

กรุงมัณฑะเลย ปลดพระเจาธีบอออกจากบัลลังก และประกาศใหพมาเปนจังหวัดหน่ึงของ    

บริติชอินเดีย 

 ในชวงเวลาของการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วที่ทําใหพมาที่ตองตกอยูภายใตการ

ปกครองของชาติตะวันตก สงผลใหเกิดความฉงน หวาดระแวง แกประชาชนชาวพมาเปนอยาง

มาก หากแตเทียบไมไดเลยกับความรูสึกขององคกษัตริยผูปกครองประเทศ ที่ตองสละราช

บัลลังกและจากแผนดินพมาอันเปนมาตุภูมิไปยังดินแดนที่หางไกล หนังสือเรื่อง The King in 

Exile: The Fall of the Royal Family of Burma (ราชันผูพลัดแผนดิน เม่ือพมาเสีย

เมือง) ถือเปนหนังสือเลมหน่ึงที่นาสนใจในการบอกเลาเรื่องราวความรูสึกของกษัตริยธีบอและ
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ครอบครัวในยามที่ตองเสียพมาใหแกอังกฤษ และเรื่องราวการเนรเทศพระเจาธีบอและ

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

เลมน้ีเกิดจากการที่สุดาห ชาห ไดอานนวนิยายเลมดังอยาง The Glass Palace จึงเกิดความ

สนใจจะคนหาประวัติศาสตรที่เลือนลางของราชนิกุลพมา หลังอังกฤษเขามายึดครอง โดยใช

เวลาถึง 7ป ในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมด ทําใหหนังสือเลมน้ีถือเปนหนังสือสารคดีชีวิตก่ึง

ประวัติศาสตรวาดวยพมายุคอาณานิคมที่ถือวาครบถวนสมบูรณที่สุด โดยสุภัตรา ภูมิประภาส 

เปนผูแปลหนังสือเลมน้ีฉบับภาษาไทยในชื่อวา ราชันผูพลัดแผนดิน เม่ือพมาเสียเมือง1  

                                                             
1 สุดาห ชาห, ราชันผูพลัดแผนดิน เมื่อพมาเสียเมือง, แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557) 
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Sudha Shah 

 เน้ือหาของหนังสือแบงออกเปนสามสวน สวนที่หน่ึง กลาวถึงเรื่องราวการกาวขึ้นสู

อํานาจของกษัตริยธีบอและพระราชินีศุภยาลัต เรื่องราวของการแกงแยงชิงดีกันในราชสํานัก

และปจจัยที่ทําใหพมาตองตกเปนอาณานิคมของจักรวรรดิอังกฤษ สวนที่สองบอกเลาเรื่องราว

ชีวิตของอดีตกษัตริยแหงพมาในอินเดีย ความเปนอยูและชีวิตในแตละวันของพระองคและ

ครอบครัว และสวนที่สามกลาวถึงชีวิตของครอบครัวอดีตกษัตริยธีบอที่เหลืออยู และการไดรับ

อนุญาตใหกลับมาพมาของอดีตราชินีแหงพมาอยางพระนางศุภยาลัตและครอบครัว  

 เรื่องราวในหนังสือมิใชเปนเพียงการบอกเลาเรื่องราวในแงกษัตริยที่ตองเสียเมือง

เทาน้ัน แตยังสอดแทรกลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ อัตลักษณและวิถี

ชีวิตของคนพมาไวอยางละเอียดและเห็นภาพชัดเจน นอกจากน้ันยังสะทอนถึงการปะทะกัน

ของวัฒนธรรมระหวางตะวันตกและตะวันออก ที่มีความแตกตางกันและอาจสงผลใหเกิดเปน

ความขัดแยง เชน เรื่องของ “การเมืองเรื่องรองเทา” ที่มองแลวอาจจะเปนเพียงเรื่องเล็ก ๆ 

นอย โดยสําหรับชาวพมา ทุกคนที่จะเขาเฝากษัตริยน้ันตองถอดรองเทากอนเหยียบยางเขาเขต

พระราชฐาน เพราะถือวาเขตพระราชฐานถือวาเปนเสมือนเขตเขาพระสุเมรุในตํานาน เปนที่

สถิตของพระอินทร พระมหากษัตริยแหงกรุงอังวะน้ันเปนรางอวตารของพระอินทรในโลก

มนุษย ชาวอังกฤษเห็นวาประเพณีการใหถอดรองเทาอันเปนเรื่องหลูเกียรติ ขาหลวงอังกฤษ

ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามจึงไมอาจเขาเฝากษัตริยได การเมืองเรื่องรองเทาจึงกลายเปนประเด็น
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พิพาทระหวางชาวพมาและอังกฤษ2 บานปลายไปเปนความขัดแยงและนําไปสูการยึดพมามา

เปนอาณานิคมในที่สุด 

 ความนาสนใจของหนังสือเลมน้ีคือการบอกเลารายละเอียดเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น

ในชวงของการเสียเมืองและความรูสึกของอดีตกษัตริยแหงพมาที่เคยรุงเรืองแตกลับตองละจาก

บัลลังกและแผนดินมาตุภูมิอันเปนที่รักไปอยูดินแดนที่หางไกลและสันโดษอยางเมืองรัตนคีรี 

ประเทศอินเดีย ไวอยางละเอียด มีการใชวิธีการเขียนเลาเรื่องที่นาสนใจ นาติดตามทําใหผูอานรู

วาเหมือนกําลังอานนวนิยาย ที่ทําใหผูอานสนุกและเพลิดเพลินไปกับเน้ือหาที่เปนเรื่องจริงและ

มีขอมูลครบถวน เชน การบรรยายตอนกองทัพเรืออังกฤษเดินทางมาเทียบทาถึงกรุงมัณฑะเลย 

ภาพของกองทหารอังกฤษที่เดินเรียงแถวเขาสูพระนครและโอบลอมพระนครไวดึงดูดสายตา

ประชาชนชาวพมาทีม่องมาอยางสนใจ จนกระทั่งพันเอกสลาเดนเขามาเขาเฝาในทองพระโรง 

โดยเดินเขามาในเขตพระราชฐานโดยไมถอดรองเทา สวนพระเจาธีบอน้ันผูเขียนไดบรรยาย

ตอนเจอกับพันเอกสลาเดนวา “...พระเจาธีบอประทับบนสีหาสนราชบัลลังกเปนครั้งสุดทาย 

ทรงกระวนกระวาย พระหัตถส่ันเทาขณะพระองคพยายามจะทรงโอสถมวน3...” หรือในตอนที่

พระเจาธีบอจะตองเสด็จนิราศออกจากเมืองมัณฑะเลย พระองคจะตองขึ้นเรือกลไฟที่จะนํา

พระองคและครอบครัวลองแมนํ้าอิรวดีลงไปสูเมืองรางกุง พระองคทรงลังเล และรูสึกหวาดวิตก 

สะเทือนใจ ที่ตองนิราศจากเมืองมัณฑะเลยทีเ่คยครอง  

“เปนเรื่องยากสําหรับพระองคที่จะยางพระบาทออกจากพระราชอาณาจักรที่เคย

ครอบครอง พระองคจึงลังเล ในเวลาน้ันเจาหนาที่เริ่มหมดความอดทนและถอนใจอีกครั้ง พระ

ราชินีทรงเดินไปกุมพระหัตถกษัตริยไวและนําเสด็จพระองคไปที่เรือเหมือนมารดาจูงบุตรที่

กําลังหวาดกลัว4...” 

                                                             
2 สุดาห ชาห, ราชันผูพลัดแผนดิน เมื่อพมาเสียเมือง, แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส (กรุงเทพฯ: มติชน, 2557) 

หนา 57 
3 เร่ืองเดียวกัน, หนา 114 
4 เร่ืองเดียวกัน, หนา 124 
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(ราชนัผู้พลัดแผ่นดิน เมือพม่าเสียเมือง) 

 หรือในตอนที่พระเจาธีบอและครอบครัวประทับอยูที่เมืองรัตนคีรีภายใตการดูแลของ

รัฐบาลอังกฤษ พระองคทรงไมพอพระทัยกับการที่รัฐบาลควบคุมการใชจายของพระองคและ

ครอบครัว และพระองคยังเรียกรองใหมีการเปล่ียนคําที่ใชขานพระนามพระองคและคําเรียก

เจาหนาที่ตํารวจที่กํากับดูแลพระองค โดยทรงเขียนบันทึกยื่นตอรัฐบาลวา “ครั้งหน่ึงเรามี

ฐานันดรเดียวกับกษัตริยแหงสยาม จักรพรรดิแหงแผนดินจีน จักรพรรดิแหงญ่ีปุน และพระเจา

แผนดินอ่ืนๆ และดูเปนเรื่องที่คอนขางลักล่ันสําหรับเราที่ถูกขานพระนามของผูเปนกษัตริยวา

เจาฟา แมวาผูน้ันจะเปนอดีตกษัตริยก็ตาม เราจะยินดียิ่งหากไดรับการยินยอมใหยังคงคํา

นําหนานามและยศเปนกษัตริย และเปล่ียนชื่อตําแหนงของ ‘เจาหนาที่กํากับดูแลอดีตกษัตริย

เจาธีบอ’ มาเปน ‘เจาหนาที่ฝายการเมืองในพระองค’ เราไมพูดถึงส่ิงเหลาน้ีดวยเจตนาที่จะเชิด

ชูตัวเอง เพราะเราอยูเหนือไปจากส่ิงเหลาน้ีมาก โดยสวนตัวของเราน้ัน เรายอมรับคําขนาน

นามใดๆก็ได เรามิไดแสวงหาส่ิงอําพรางใดเม่ือเรารูดีวาไดสูญเสียแกนแกนไปแลว แตเรารูสึก

มากเม่ือพวกเขาเรียกเราวาเจาฟา เพราะน่ันเตือนใหเราคิดถึงการลมสลายของตัวเอง...5” จาก

บันทึกน้ีทําใหผูอานไดเห็นถึงความยึดม่ันในศักดิ์ของความเปนกษัตริยแหงพมาของพระเจาธีบอ 

และการพยายามที่จะรักษาความรูสึกความเปนขัตติยะน้ีเอาไวแมวาพระองคจะโดนปลดออก

จากบัลลังกแลวก็ตาม 

จากการการยกตัวอยางทําใหเห็นวาผูเขียนการบรรยายใหเห็นชัดเจนและใชวิธีการ

เขียนโดยยกคําพูดหรือบันทึกที่มีหลักฐานอางอิงไดจริงมาเขียนบอกเลาในหนังสือ ทําใหผูอาน

ไดเห็นภาพของความรูสึก ของเหตุการณตางๆไดชัดเจนมากขึ้น และทําใหเน้ือเรื่องนาติดตาม

มากขึ้นอีกดวย 

 หนังสือ The King in Exile: The Fall of the Royal Family of Burma ถือ

เปนหนังสือที่นาสนใจในเรื่องราวชวงที่พมาตองตกเปนอาณานิคมของอังกฤษ และจะไดเห็นถึง

ชีวิตของพระเจาธีบอ กษัตริยองคสุดทายแหงราชวงศคองบองของพมา ที่ตองตกเปนจําเลยทาง

ประวัติศาสตรวาเปนผูทําใหพมาตองตกเปนของอังกฤษ แตถาหากไดอานหนังสือเลมน้ีแลวจะ

                                                             
5 เร่ืองเดียวกัน, หนา 186 
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ไดมุมมองใหมที่มีตอพระองคและจะไดเห็นถึงชีวิตของพระองคและครอบครัวของพระองคที่

ตองจากแผนดินมาตุภูมิไปอยูที่ตองไปอยูยังตางบานตางเมืองที่มีความแตกตางทั้งในเรื่องของ

ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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บทวจิารณว์รรณกรรมเรอืง Thibaw’s Queen(ราชินศีภุยาลตั 

จากนางกษัตรยิส์ู่สามญัชน) 

 

วรินทร์ทิพย์ สายมงคลเพชร 

 

พมาและไทยมีประวัติศาสตรรวมกันมายาวนาน หากแตคนไทยรับรูประวัติศาสตร

พมาเพียงแคเรื่องทําสงครามระหวางไทยกับพมา อยางไรก็ดี ประวัติศาสตรพมายังมีอีก

มากมายที่นาสนใจ และควรคาแกการศึกษา โดยเฉพาะในชวงปลายราชวงศคองบอง ที่มี

เรื่องราวของราชินีศุภยาลัต ซ่ึงเปนพระมเหสีของพระเจาธีบอกษัตริยพระองคสุดทายของ

ราชวงศในพมา ผูคนสวนใหญมักจดจําภาพพระนางมีจิตใจที่เหี้ยมโหด มีความทะเยอทะยาน 

เจาเลหกลอุบาย และหึงหวงตามที่หนังสือบางเลมไดบันทึกไว ซ่ึงอาจสงผลใหบุคคลทั่วไป

ตัดสินวาพระนางเปนคนไมดีเพราะมองพระนางเพียงดานเดียวหนังสือThibaw’s Queen 

(ราชินีศุภยาลัต จากนางกษัตริยสูสามัญชน) จะถายทอดอีกมุมหน่ึงของพระนางใหผูอานได

ศึกษา 

หนังสือจากนางกษัตริยสูสามัญชนเขียนโดยนายแฮโรลดฟลดิ้ง(Harold Fielding-

Hall, ค.ศ.1859-1971)นักเขียนและอดีตขาราชการอาณานิคมอังกฤษประจําอินเดียและพมา

นานกวา 25 ป1และถูกแปลโดยสุภัตรา ภูมิประภาส และสุภิดา แกวสุขสมบัติตลอดชีวิตของ

เขาฟลดิ้ง-ฮอลลมีผลงานเขียนออกสูพื้นบรรณอยางนอย 15 เลม ในบรรดาหนังสือและรวมบท

กวี หนังสือตีพิมพเลมแรกๆอยางที่ทั้งหมดป1898Thibaw’sQueen (1899) และ A People 

                                                             
1ฟลดิ้ง-ฮอลล, แฮโรลด. ราชินีศุภยาลัต จากนางกษัตริยสูสามัญชน, แปลโดยสุภัตรา  ภูมิประภาส และสุภิดา 

แกวสุขสมบัติ (กรุงเทพฯ : มติชน,2558), หนา 9. 
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(ราชินีศุภยาลัต จากนางกษัตริย์สูส่ามัญชน) 

at School (1906) นับเปนหนังสือที่ประสบความสําเร็จมากที่สุด เม่ือพิจารณาจากจํานวนครั้ง

ที่พิมพและมักมีผูกลาวถึงหนังสือของฟลดิ้ง-ฮอลลในกลุมน้ีอยูสมํ่าเสมอ2 

 

ภาพที่1 หนังสือราชินีศุภยาลัต จากนางกษัตริยสูสามัญชน 

ความพิเศษของหนังสือเรื่องThibaw’s Queen น้ีมีดวยกันสองประการ ไดแก 

ประการแรก ฟลดิ้ง-ฮอลลใชการสัมภาษณบุคคลที่อยูในเหตุการณจริง ซ่ึงในอดีตเคยเปนนาง

กํานัลที่ทํางานรับใชเบื้องพระยุคลบาทในพระราชวังมัณฑะเลย และใชการผสมผสานบท

พรรณนาเขากับบทสนทนาระหวางผูเขียนกับนางกํานัลพมาที่เขาสัมภาษณและประการที่สอง 

ฟลดิ้ง-ฮอลลไมไดกลาวถึงพระเจาธีบอและพระนางศุภยาลัตในแงลบแตเขากลับแสดงภาพของ

ทั้งสองพระองควาเปนมนุษยปุถุชนธรรมดาทั่วไป 

พระนางศุภยาลัตสตรีผูมีความเปนมนุษยปุถุชนธรรมดา 

พระนางศุภยาลัตประสูติเม่ือวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ.1859 และส้ินพระชนมเม่ือวันที่

24 พฤศจิกายน ค.ศ.1925 เปนพระมเหสีของพระเจาธีบอ และเปนราชินีองคสุดทายแหง

ราชวงศคองบอง พระนางศุภยาลัตเปนราชบุตรีของพระเจามินดงกับมเหสีรองคือพระนางอ

เลนันดอ และมีพี่นองรวมกัน 3 คน ไดแก พระเชษฐภคินีคือพระนางศุภยาจี พระนางศุภยาลัต 

และพระขนิษฐาคือพระนางศุภยากะเล3 

                                                             
2 ฟลดิ้ง-ฮอลล, แฮโรลด. ราชินีศุภยาลัต จากนางกษตัริยสูสามัญชน, แปลโดย สุภัตรา ภูมิประภาส และสุภิดา 

แกวสุขสมบัติ (กรุงเทพฯ : มติชน, 2558), หนา 10. 
3 ณัฐวรรธนจันทกาญจน,“ผูหญิงบันลือโลก นางพญาที่ทําใหพมาเสียเมือง,”เขาถึงไดจาก

http://www.acu.ac.th/html_edu/cgi-

bin/acu/main_php/print_informed.php?id_count_inform=6304 (สืบคนเมื่อวันที่18 กันยายน 2016) 
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ราชินีศุภยาลัตและพระเจาธีบอ 

ส่ิงที่แสดงใหเห็นวาพระนางมีความเปนมนุษยปุถุชนธรรมดา การแสดงออกถึงความ

สนุกสนาน ความรัก และความโกรธ สามลักษณะน้ีจะปรากฏในบางบทของหนังสือ จากนาง

กํานัลผูที่เคยรับใชพระนางศุภยาลัตไดพยายามเลาเหตุการณทั้งสามลักษณะที่กลาวมาขางตน 

ยกตัวอยางฉากที่แสดงออกถึงความสนุกสนานคือฉากเลนซอนหาระหวางพระนางบรรดานาง

กํานัลทั้งหลาย และพระเจาธีบอ ฉากเลนไลจับอีกาภายในหอง และฉากปรุงอาหาร ทั้งสอง

พระองคลองปรุงอาหารและแบงใหบรรดานางกํานัลไดรับรับประทาน ทั้งสามฉากน้ีสะทอนให

เห็นวาพระนางก็เปนเด็กสาวคนหน่ึงที่ยังมีอุปนิสัยเหมือนกับเด็กๆสนุกสนานอยู ในรั้ว

พระราชวังกับคนที่พระนางรักคือพระเจาธีบอ 

ฉากที่แสดงถึงความโกรธคือฉากพระเจาธีบอแอบพบกับเจาหญิงเมืองฉาน เม่ือพระ

นางศุภยาลัตทราบเรื่องทรงกริ้วมาก ตอนแรกพระนางตั้งใจจะส่ังประหารชีวิตเจาหญิงพระองค

น้ัน แตตอนหลังทรงเปล่ียนพระทัย อาจเปนเพราะพระเจาธีบอคงจะพูดใหนางเปล่ียนพระทัย

เจาหญิงเมืองฉานถูกนําตัวไปโบย และขับออกไปจากพระราชวัง และไมมีเจาหญิงจากเมืองฉาน

คนใดไดรับอนุญาตเขาพระราชวังอีกเลยนอกจากน้ียังมีฉากที่พระเจาธีบอแอบนําสนมลับเขา

พระราชวังอีกครั้ง เม่ือพระนางศุภยาลัตทราบเรื่องทรงกริ้วมาก เพราะสนมผูน้ีบังอาจขโมย

ความรักของพระเจาธีบอไปจากพระนาง ดังน้ัน พระนางจึงส่ังประหารชีวิตพรอมกับญาติพี่นอง

ทั้งหมดของนางสนมผู น้ี ทั้งสองฉากน้ีหากอานผิวเผินแลวดูพระนางเปนคนใจราย และ

โหดเหี้ยม แตส่ิงที่พระนางตัดสินใจทําลงไปเพราะความรักที่มีตอพระเจาธีบอและเพราะเปน

สตรีที่เคารพเรื่องรักเดียวใจเดียวเปนอยางมาก และฉากที่แสดงออกถึงความรักคือฉากประทาน

ผาซ่ินไหม ประทานเงินใหซ้ือเส้ือและของใชอ่ืนแกบรรดานางกํานัลที่รับใชพระองค รวมไปถึง

การชวยเหลือผูคนที่ตกทุกขไดยาก 
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(ราชินีศุภยาลัต จากนางกษัตริย์สูส่ามัญชน) 

หนังสือเลมน้ีจึงไดนําเสนอพระนางศุภยาลัตในมุมมองใหม ซ่ึงผิดแปลกจากหนังสือ

เลมอ่ืนๆ ที่บรรยายพระนางวาเปนราชินีที่เหี้ยมโหด แตหากผูอานไดอานหนังสือเลมน้ีแลวจะ

พบวาเรื่องราวของพระนางเต็มไปดวยความรักที่มีตอพระเจาธีบอพรอมที่จะสูเพื่อคนรัก และ

ยืนหยัดอยูในอุดมคติของตัวเองคือการรักเดียวใจเดียว ทามกลางคานิยมของคนในสมัยน้ันที่ยก

ยองผูชายสามารถมีภรรยาไดหลายคน และยังแสดงถึงความรัก ความเมตตาตอบรรดานาง

กํานัลที่รับใชพระนางจึงทําใหหนังสือเลมเหมาะตอผูที่มีความสนใจและชื่นชอบประวัติศาสตร

พมาทั่วไป และผูที่ตองการไขความสงสัยวาพระนางเปนสตรีที่โหดเหี้ยมอยางหนังสือบางเลม 

และคําบอกเลาของใครบางคนหรือไม 
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"...ใครก็ตามทีรูจ้ักพระนาง จะรูส้ึกได้เพียงสองประการเท่านนั ถ้าไม่รักตราบนิรันดร์ 

ก็จะชิงชงัพระนางเหมอืนบุรุษทีเกลียดและกลัวความตาย" 
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ประมวลภาพ – ขา่วกจิกรรม 

ในโครงการเอเชียตะวันออกเฉยีงใตปี้การศึกษา 2558 

โครงการยอ้นรอยศาสนวฒันธรรมอาณาจกัรลา้นนา ณ จงัหวัดเชียงใหม ่ลาํพูน 

และลาํปาง 

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาไดจัดโครงการ “ยอนรอยศาสนวัฒนธรรม

อาณาจักรลานนา” ณ จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และลําปาง เม่ือวันที่ 25-28 ตุลาคม 2558 

ใหกับนิสิตหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศาสนาและความ

เชื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและนิสิตชั้นปอ่ืนๆ ที่สนใจ เพื่อใหนิสิตไดมีความเขาใจเก่ียวกับ

ประวัติศาสตรความเปนมาของอาณาจักรลานนา ทั้งทางดานศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิต

ความเปนอยูของชาวลานนา 

โครงการประวัตศิาสตร์ศิลปะโบราณคดีสัญจร จงัหวดัลพบุร ีพิษณโุลก สโุขทยั และ

กาํแพงเพชร 

 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาไดจัดโครงการ “ประวัติศาสตรศิลปะ

โบราณคดีสัญจรจังหวัดลพบุรี พิษณุโลก สุโขทัย และกําแพงเพชร” เม่ือวันที่ 13-15 

พฤศจิกายน 2558 ใหกับนิสิตหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาชั้นปที่ 2 ที่ลงทะเบียน

เรียนในรายวิชาศิลปะและโบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและนิสิตชั้นปอ่ืนๆ ที่สนใจ 

เพื่อใหนิสิตมีความรูเก่ียวกับความสําคัญและความหมายของโบราณคดี ตลอดจนศิลปะและ

โบราณคดีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงจะชวยใหนิสิตเขาใจพัฒนาการของรัฐโบราณ

ในภูมิภาคน้ีไดมากยิ่งขึ้น 

โครงการเรยีนรู้ความกา้วหนา้ดา้นการจดัการพพิิธภัณฑ ์

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาไดจัดโครงการ “เรียนรูความกาวหนาดานการ

จัดการพิพิธภัณฑ” เม่ือวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558 ใหกับนิสิตหลักสูตรเอเชียตะวันออก
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เฉียงใตศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการจัดการดานพิพิธภัณฑ (Museum Studies) และ

นิสิตชั้นปอ่ืนๆ ที่สนใจ เพื่อใหนิสิตไดมีความเขาใจเก่ียวกับความเปนมาของพิพิธภัณฑประเภท

ตางๆ และจุดมุงหมายในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ โครงสรางและการบริหารงาน ความสําคัญของ

การจัดการพิพิธภัณฑในดานตางๆ 

โครงการเวลาของน้องครังที 7 

 นิสิตโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาไดจัดโครงการเวลาของนองครั้งที่ 7 ซ่ึง

จัดขึ้นเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2559 ณ ศูนยสงเสริมการเรียนรูทรัพยากรปาชายเลนคลอง

โคลน ตําบลคลองโคลน อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม การจัดกิจกรรมน้ีเปน

ผลมาจากการตระหนักถึงความสําคัญของการแบงปนและการให จึงมีการเดินทางนําส่ิงของ

และเงินบริจาคไปมอบใหกับคนไรที่พึ่ง นอกจากน้ียังมีการทํากิจกรรมรวมกันเพื่อเปนการสราง

ความสุขและรอยยิ้มใหกับคนไรที่พึ่ง 

โครงการอาณาบริเวณศึกษาด้านภูมิภาคอาเซียนครังที 4 ประจําปี 2558 (The 4 

ASEAN Regional Area Studies Conference 2015) 

 โครงการอาณาบริเวณศึกษาดานภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 4 ประจําป 2558(The 4 

ASEAN Regional Area Studies Conference 2015) จัดขึ้นในระหวางวันที่ 1-3 เมษายน 

2559 เปนโครงการ ไดแก มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ โดยนิสิตนักศึกษาของแตละมหาวิทยาลัยจะมีการทํากิจกรรมรวมกัน ซ่ึงในปน้ี 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหมรับหนาที่เปนเจาภาพของกิจกรรม 

โครงการศึกษาเมืองจันทบุรีในมุมมองทางภูมิศาสตร์ การเมือง และการจัดการ

ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาไดจัดโครงการ “เมืองจันทบุรีในมุมมองทาง

ภูมิศาสตร การเมือง และการจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม” ณ จังหวัดจันทบุรี เม่ือวันที่ 2-3 

เมษายน 2559 ใหกับนิสิตหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
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ประเด็นรวมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และนิสิตชั้นปอ่ืนๆ ที่สนใจ เพื่อใหนิสิตไดมีความ

เขาใจเก่ียวกับความเปนมาของเมืองจันทบุรีในมุมมองอ่ืนๆที่นาสนใจนอกจากมุมมองทาง

ประวัติศาสตรเพียงอยางเดียว อยางมุมมองทางภูมิศาสตร การเมือง และการจัดการทรัพยากร

ทางวัฒนธรรม 

โครงการการศึกษาดูงานการจัดการทรพัยากรธรรมชาตดิา้นการทาํเหมอืงแรท่องคาํ

และประมงพืนบ้าน 

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาไดจัดโครงการ “ศึกษาดูงานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติดานการทําเหมืองแรทองคําและประมงพื้นบาน” ณ จังหวัดจันทบุรี เม่ือ

วันที่ 23-24 เมษายน 2559 ใหกับนิสิตหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาลงทะเบียนเรียน

ในรายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และนิสิตชั้นปอ่ืนๆ ที่สนใจ เพื่อให

นิสิตไดมีความเขาใจเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนระบบ โดยการใชวิถี

ชาวบานและทําโดยชาวบานเอง ทั้งการทําเหมืองแรและการประมง 

กจิกรรมแรกพบโครงการเอเชียตะวนัออกเฉยีงใตปี้ท ี9 

 กิจกรรมแรกพบโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดขึ้นเม่ือวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 เพื่อเปนการตอนรับนิสิตใหม

และเตรียมความพรอมสูการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่มีความแตกตางไปจากวิถีชีวิตของนองๆ

นักเรียนแบบเดิมไมวาจะเปนการรวมกันทํากิจกรรมกับกลุมเพื่อน การเรียนรูในการปรับปรุงตัว

สูการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยจากนิสิตรุนพี่ การเรียนรูระบบการเรียนการสอนตลอดจนการ

เรียนรูสังคมและความเปนอยูรวมกันภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กจิกรรมคา่ยรกัษ์ป่าพัฒนาคนครงัท ี7 รุ่นท ี9 

 กลุมนิสิตโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาไดจัดกิจกรรมคายรักษปาพัฒนาคน

ครั้งที่ 7 รุนที่ 9 เม่ือวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2559 ณ คายนวภพ ศูนยพัฒนาบุคลากรศิลา
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ภิรมย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสงเสริมใหนิสิตตระหนักและรูถึงคุณคาความสําคัญของ

ส่ิงแวดลอมรูจักการอนุรักษทรัยพากรธรรมชาติ ปลูกฝงระเบียบใหแกนิสิต สงเสริมใหนิสิตมี

ระเบียบวินัยตอตนเองและวินัยทางสังคม นอกจากน้ียังมุงหวังพัฒนานิสิตมีความเปนผูนํา กลา

แสดงออกในส่ิงที่ถูกตอง เสียสละตอสวนรวม และสงเสริมใหนิสิตมีความรูรักสามัคค ี
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รวมภาพกจิกรรมในโครงการเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ้

ปีการศึกษา 2558 

 
 

     

ยอนรอยศาสนวัฒนธรรมอาณาจักรลานนา ณ จังหวัดเชียงใหม ลําพูน และลําปาง 

 

 

โครงการประวัติศาสตรศิลปะโบราณคดีสัญจร จังหวัดลพบุรี พิษณุโลก สุโขทัย และ

กําแพงเพชร 
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โครงการเรียนรูความกาวหนาดานการจัดการพิพิธภัณฑ 

     

โครงการเวลาของนองครั้งที่ 7 

 

     

โครงการอาณาบริเวณศึกษาดานภูมิภาคอาเซียนครั้งที่ 4 ประจําป 2558 

(The 4 ASEAN Regional Area Studies Conference 2015) 
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โครงการศึกษาเมืองจันทบุรีในมุมมองทางภูมิศาสตร การเมือง และการจัดการทรัพยากรทาง

วัฒนธรรม 

 

 

การศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดานการทําเหมืองแรทองคําและประมงพื้นบาน 
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กิจกรรมแรกพบโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตปที่ 9 

 

     

 

กิจกรรมคายรักษปาพัฒนาคนครั้งที่ 7 รุนที่ 9 

 



มองเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต ้(ฉบบัทผีา่นมา) 

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

วารสารโครงการศิลปศาสตรบัณทิต เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฉบับปฐมฤกษ พ.ศ. 2555 

 ความเขมแข็งของขบวนการชาตินิยมในป 1942-1945 

 ผลกระทบจากนโยบายการจํากดับทบาททางเศรษฐกิจของชาวจีนที่สงผลตอแรงงานไทย 

 สามกกกับการศึกษาความรับผิดชอบตอการปลูกฝง “คุณธรรม” แกเยาวชนไทย 

 การกาํเนิดของรัฐมาเลเซีย และอินโดนีเซีย สูประเด็นความขัดแยงตั้งแตทศวรรษ 1950-สมัยจอมพล ป. พิบลู

สงคราม (พ.ศ.2481-2500) 

 การเผยแพรวาทกรรมเศรษฐกิจพอเพียงผานนโยบายรัฐบาลในชวงป 2540-ปจจบุัน 

 อัตลักษณของชาวจีนในประเทศไทย กรณีศึกษา: วัดบรมราชากาญจนาภิเษก อนุสรณ (เลงเนยย่ี 2) 

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

วารสารโครงการศิลปศาสตรบัณทิต เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 

 พระนิรโรคันตรายความเช่ือที่คูกบัการเมือง 

 นโยบายประชากรสิงคโปรสมัยลีกวยยิว (ค.ศ.1964-1911) 

 ฮิญาบกบัมุสลิมมะหไทยหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมอิสลาม พ.ศ.2522 

 การประชุมสมัชชาพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามครั้งที ่6-11 

 ผลกระทบของเกษตรพันธสัญญากบัธุรกิจอตุสาหกรรม 

 การเมืองมลายาวาดวยการสถาปนาตําแหนงพระราชาธิบดี (ยังดี เปอรตวน อากง) 

 ปจจัยที่แรงงานกัมพูชาไมใหความสําคัญกับสิทธิข้ันพื้นฐาน  

 



 

 

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

วารสารโครงการศิลปศาสตรบัณทิต เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 

 การตัง้ถ่ินฐานมุสลิมมลายูในไทย กรณีศึกษา “เสนทางสูตัวตน” 

 องคการ USIAD กับบทบาทสหรัฐอเมริกาในการพัฒนาไทย ป 1950-2013 

 พัฒนาการและรูปแบบสื่อสารมวลชนของประเทศพมาตัง้แตป 1873-2014 กับการใชอาํนาจของชนช้ันนําในการ

ครอบงาํสงัคมพมา 

 สงครามลับในลาว 

 การเปลี่ยนคุกS-21 เปนพิพิธภัณฑฆาลางเผาพันธุตูลสเลงกับบทบาทของตางชาติในชวงป 1980-1993 

 อิทธิพลที่มีตอคานิยมและความเช่ือในการบริโภคสุนัข 

 การตัง้ถ่ินฐานของครอบครัวสรุิยะไกร 

 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอยางย่ังยืน กรณีศึกษา: โฮงมูนมงเมืองชาวผูไท 

 วิจารณหนังสือ เปลื้องผาและไมไทยเลย เดินทางสูความนับถือตนเอง 

มองเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

วารสารโครงการศิลปศาสตรบัณทิต เอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 

คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ฉบับที่ 4พ.ศ. 2558 

 

 กําเนิดคุกสมัยใหมในพมาสมัยอาณานิคมระหวางทศวรรษ 1880-1930 

 คุก กับ การลงทัณฑ: ยุทธวิธีของลี กวน ยิว ตอการสรางชาตสิิงคโปรภายหลังการประกาศเอกราชป 1965-ปจจบุัน 

 การควบคุมระบบโรงเรียนอาณานิคมอินดีส กรณีศึกษากระบวนการผลิตนักเรียนภายใตระเบียบอาณานิคมป 1901-

1940 

 การเมืองมุสลิมยุค Reformasi(1990-2004)กับผลกระทบตอการพัฒนาประชาธิปไตยในอินโดนีเซีย 

 การเสริมสรางเสถียรภาพทางการเมืองของสถาบันสลุตานบรูไนภายใตการประกาศใชกฎหมายชารอีะห 



 Nation Trade Union Congress (NTUC) กับการพิทกัษผลประโยชนของสมาชิกสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมใน

ประเทศสิงคโปร: กรณีศึกษาหนวยงานการคุมครองผูบริโภคโดย NTUCFairPrice 

 ความเช่ือและทัศนคติในการบูชาเทพเจาของศาสนาฮินดูในกลุมชายรักชายในสังคมไทย: กรณีศึกษา กลุมชายรัก

ชาย ณ วัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขกสีลม) 

 อานสงัคมพมาสมัยอาณานิคมผาน “พมารําลึก” ของ จอรจออรเวลล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1 ผิดพลาด! ไม่มีข้อความของลักษณะทีระบุในเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


