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จาก “ประวัติศาสตร์ชาติ ” สู่ “ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน”: ศึกษากรณี ประวัติศาสตร์ไทย
ในมิ ติที่มีต่อความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้าน
ดร. อุดมพร ธีระวิรยิ ะกุล1
บทคัดย่อ
ตลอดระยะเวลาร่วม 5 ทศวรรษของการก่อตัง้ ‚อาเซียน‛ ทาให้ประเทศสมาชิกในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ต่างมองเห็นความสาคัญและความจาเป็นต่อการสร้างความร่วมมือในการพัฒนา โดยมี
เป้าหมายร่วมกัน คือ การสร้างความมันคงและความมั
่
งคั
่ งให้
่ กบั ภูมภิ าคแห่งนี้ จึงเป็ นที่มาของแนวคิด
การสร้าง ‚ประชาคมอาเซีย น‛ ขึ้น มาร่ว มกัน เพื่อ หลอมรวมให้ประเทศที่ม ีค วามต่ า งทางเชื้อ ชาติ
วัฒนธรรม อุดมการณ์ทางการเมือง และความทัดเทียมกันทางเศรษฐกิจ ให้สามารถร่วมกันพัฒนาเพื่อ
สร้างโอกาสและความเท่าเทียมกัน แต่ เป็ นที่น่าสังเกตว่า ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาที่ผ่านมา ได้
แสดงให้เห็นว่า ประเทศในอาเซียนเน้ นการพัฒนาที่มุ่งการแข่งขันระหว่างกัน มากกว่าที่จะเป็ นการ
ร่วมมือและช่วยเหลือกัน นัน่ เป็ นเพราะอุปสรรคสาคัญ คือ ความไม่ไว้วางใจกัน ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจาก
อคติท่มี ตี ่ อ กัน โดยเฉพาะอคติทางประวัติศ าสตร์ ดังนัน้ บทความฉบับนี้ จึง ต้อ งการวิเ คราะห์และ
ชี้ใ ห้เ ห็น ความส าคัญ ของผลกระทบของกระแสชาตินิย มที่ม ีต่ อ การวางโครงร่างประวัติศ าสตร์ช าติ
โดยเฉพาะในกรณีศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในมิติท่มี ตี ่อความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้าน ซึ่งได้นาไปสู่การ
สร้างอคติและความไม่ไว้ใจกัน รวมถึงการแนวคิดในการแก้ไขเพื่อนาไปสู่การอภิปรายต่อไป
คาสาคัญ: ประชาคมอาเซียน, ประวัตศิ าสตร์ชาตินิยม, ประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรม, พลเมืองอาเซียน
Abstract
During the whole period of five decades of the establishment of ‚ASEAN‛, all member
states in Southeast Asian have realized the significance and necessity of cooperation to lead to
development. With the target of bringing the stability and prosperity for this region, ASEAN
members implemented the focal idea of the establishment of ‚ASEAN Community‛ to integrate
countries that are different in race, culture, political ideology, and economical equality, to be
able to altogether develop to create opportunities and equality. However, it notices that since
ASEAN has been launched, it is revealed that ASEAN member states have emphasized on
development by competition instead of cooperation and support each other country as it should
be. This problem is caused by ‘distrust’. One reason that leads to this feeling is prejudice,
especially ‘historical prejudice’. Thus, this article aims to analyze and point out an impact of
nationalism on writing a plot of national history, especially, studying Thai history in a frame of
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relationship with her neighboring countries, leading to prejudice and mistrust. This article also
aims to propose some ideas for further discussions.
Keyword: ASEAN Community, History of Nationalism, A History of Cutural History, ASEAN
People
บทนา
นับตัง้ แต่การก่อตัง้ อาเซียนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1967 โดยเริม่ จากสมาชิก 5 ประเทศ คือ
ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลปิ ปินส์ และสิงคโปร์ ทีว่ งั สราญรมย์ ภายใต้ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok
Declaration) จากจุดเริม่ ต้นนัน้ มา อาเซียนได้พยายามแสดงบทบาทในการรักษาและส่งเสริมสันติภาพ
เสถียรภาพ ความมันคง
่ และความมังคั
่ งร่
่ วมกันในภูมภิ าคเรือ่ ยมาเกือบร่วม 5 ทศวรรษ ปจั จุบนั อาเซียน
ขยายสมาชิกไปเป็ น 10 ประเทศ โดยเฉพาะการดึงประเทศที่มคี วามต่างของระบอบการปกครองมาเข้า
ร่วม ทาให้อาเซียนสามารถปรับภาพลักษณ์ของการเป็ นกลุ่มต่อต้านคอมมิวนิสต์ ในช่วงทศวรรษ 1960
และทศวรรษ 1970 มาเป็ นองค์กรระดับภูมภิ าคได้อย่างแท้จริง โดยหันมาให้ความสาคัญกับ เรื่อง ‚การ
พัฒนาเศรษฐกิจ‛ เป็ นจุดมุ่งหมายหลักในการสร้างความร่วมมือและวางเป้าหมายของการไปสู่การเป็ น
‚ประชาคมเดียวกัน‛ ภายในปี ค.ศ. 2015 ภายใต้ 3 เสาหลักทีส่ าคัญ คือ ประชาคมความมันคงอาเซี
่
ยน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน โดยเน้นหัวใจสาคัญที่ ‚พลเมือง
อาเซียน‛ ทีจ่ ะต้องได้รบั การยกระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
ช่วงเวลาร่วม 5 ทศวรรษของอาเซียน ประเทศสมาชิกหันมาให้ความสาคัญ กับความร่วมมือใน
ประเด็นต่าง ๆ เช่น การร่วมมือปราบปรามภัยคุกคามต่อเสถียรภาพของภูมภิ าค ตัง้ แต่ภยั คุกคามคอม
มิวนิส์ มาเป็นภัยจากอาชญกรรมทุกรูปแบบ ภัยจากธรรมชาติและโรคติดต่อ ความร่วมมือในการพัฒนา
โครงข่ายการคมนาคมขนส่งและพลังงาน เพื่อรองรับการเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจ และทีส่ าคัญ
กว่านัน้ คือ การทาให้ภูมภิ าคแห่งนี้ เป็ น ‚บ้าน‛ สาหรับพลเมืองอาเซียนที่มคี วามแตกต่างทางเชื้อชาติ
ภาษา วัฒนธรรม อุดมการณ์ทางการเมือง และระดับความเจริญทางเศรษฐกิจ ให้สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่า งเสมอภาค ด้ว ยการลดทอนความแตกต่ า งและเหลื่อ มล้ า ด้ว ยการสร้า งและขยายโอกาสทาง
การศึกษา การจ้างงาน ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างสวัสดิภาพทางสังคม ให้ความคุม้ ครองสิทธิกลุ่มสตรี
เด็ก และการดูแลผูส้ ูงวัย รวมไปถึงการเคารพและยอมรับในอัตลักษณ์ของท้องถิน่ มรดกทางวัฒนธรรม
ในภูมภิ าค สิง่ สาคัญ คือ ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจและไว้วางใจต่อกัน สิง่ ที่จะนาพาอาเซียนไปสู่
เป้าหมายนี้ได้ คือ การหลอมรวมและร้อยโยง ‚พลเมืองอาเซียน‛ ที่ต่างมีภูมหิ ลัง ทางวัฒนธรรมและ
ประวัตศิ าสตร์ทแ่ี ตกต่างกันอยู่ร่วมกันได้ ด้วยการขจัดอคติและการรับรูป้ ระวัตศิ าสตร์ในแบบชาตินิยม
(ที่เป็ นมรดกตกทอดมาจากสมัยอาณานิคม) และมุ่งให้อาเซียนพัฒนาและเรียนรู้อย่างเข้าใจ ‚ตัวตน‛
ของเพื่อนบ้านผ่านประวัตศิ าสตร์ทม่ี รี ว่ มกันมา
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จาก “ประวัติศาสตร์ชาติ ”
ความเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีส่ ่งผลอย่างขนานใหญ่ต่อภูมภิ าคแห่งนี้
คือ การเปลี่ยนแปลงในยุค อาณานิค มช่ว งคริส ต์ศ ตวรรษที่ 19 และ 20 ที่ไม่เ พียงแต่ การนาผลการ
เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเมือง สังคม และระบบเศรษฐกิจเท่านัน้ ภายใต้ระบอบอาณานิ คม
สังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มกี ารเปลีย่ นผ่านจากสังคมเกษตรกรรมทีม่ รี ะบบการปกครองแบบ
กษัต ริย์ มาสู่ส งั คมเกษตรอุ ต สาหกรรมภายใต้ระบบเศรษฐกิจทุน นิยมสมัยใหม่ และภายใต้ระบอบ
เดียวกันนี้ ยังได้สร้างพลังใหม่ ๆ ทางสังคม ขณะเดียวกันได้สลายโครงสร้างการเมืองและสังคมในระบบ
จารีตลงไป2 โดยเฉพาะทีส่ าคัญต่อการขับเคลื่อนพลังทางสังคม คือ แนวคิดความเป็ นชาติและการสร้าง
กระแสชาตินิยมในคริสต์ศตวรรษที่ 20 เกิดการสร้างความหมายและจินตนาการของความเป็ นชาติขน้ึ มา
เครื่อ งมือ หนึ่ ง ที่ส าคัญ ต่ อ การสร้า ง ‚พื้น ที่ค วามหมายของ ชาติ ‛ นั น่ คือ การเขีย น ‚โครงเรื่อ ง
ประวัตศิ าสตร์ชาติ‛
โครงเรือ่ งของประวัตศิ าสตร์แทบทุกประเทศในอาเซียนมีโครงเรื่องทีค่ ล้าย ๆ กัน จากทัศนะของ
ธงชัย วินิจจะกุล ได้กล่าวไว้อย่างน่ าสนใจว่า มักจะบอกเล่าถึงความยิง่ ใหญ่ของตัวเอง การขยายอานาจ
การเป็ นอาณาจักร ซึง่ คาบอกเล่าเหล่านี้ ด้านหนึ่ง คือ การไปตอกย้าถึงความสูญเสียและความเจ็บปวด
ของผู้ แ พ้ ส่ ว นที่ส อง คือ ประวัติ ศ าสตร์ เ ป็ น เรื่อ งราวของการถู ก กระท าให้ อ ับ อาย อย่ า งเช่ น
ประวัตศิ าสตร์การเสียดินแดน ส่วนที่สาม คือ ประวัตศิ าสตร์ท่เี ป็ นเรื่องการปกปิ ดความน่ าละอายของ
ตนเอง3 ดังนัน้ จารีตการเขียนประวัตศิ าสตร์ชาติจงึ ได้กลายเป็ นงานเขียนทีว่ นเวียนอยู่ใน 3 ส่วนทีก่ ล่าว
มานี้ และผลผลิตของการผลิตซ้าในลักษณะนี้ ทาให้คนในสังคมรับรูป้ ระวัตศิ าสตร์ในเชิงโครงสร้างแบบนี้
และเชื่อว่าเป็ น ลักษณะเฉพาะของประวัตศิ าสตร์ ทีต่ ้องเป็ นเช่นนี้ (นัน่ หมายถึง ไม่ ควรผิดแปลกไปจาก
นี้) จึงเป็ นลักษณะที่เข้าข่ายของชุดความรู้ท่เี รียกว่า ‚Imperial Knowledge‛ ที่มกั มองตัวเองเป็ น
ศูนย์กลางของการเปลีย่ นแปลงและยิง่ ใหญ่เหนือคนอื่น
สาหรับกรณีประเทสไทย นับตัง้ แต่ การสอนวิชาประวัติศาสตร์ได้ ถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรภาค
บังคับใน รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในปี ค.ศ.1887 ซึง่ ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตงั ้
กรมศึก ษาธิก าร ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 6 พฤษภาคม ค.ศ.1887 มีต าแหน่ ง ข้า หลวงผู้บ ัญ ชาการศึก ษาและ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษาในระบบโรงเรียน ทัง้ นี้ยงั ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น
ดารงราชานุ ภาพ (ต่อมาได้เลื่อนพระอิสริยยศเป็ นกรมหลวง กรมพระ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ
กรมพระยาดารงราชานุ ภาพ) เป็ นผู้บญ
ั ชาการกรมศึกษาธิการที่เพิง่ ตัง้ ขึน้ ในปี นัน้ และให้โอนโรงเรียน
ต่าง ๆ ในขณะนัน้ มาขึน้ กับกรมศึกษาธิการทัง้ หมด โดยได้มกี ารจัดระเบียบแบบแผนในการเรียนการ
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สอน4 และเมื่อมีการประกาศตัง้ โรงเรียนชัน้ มูลศึกษาขึน้ ในปี ค.ศ.1892 ได้มกี ารบรรจุให้สอน พระราช
พงศาวดารและภูมศิ าสตร์ในหลักสูตรสาหรับโรงเรียนมูลศึกษาชัน้ สูง ดังความตอนหนึ่งว่า
“...โรงเรียนมูล ศึก ษาชัน้ ต า่ นัน้ ให้ส อนเพียงอ่ านคิดเลขใน 4 แม่ บวก ลบ คูณ หาร เปนต้น
โรงเรียนมูลศึกษาชัน้ สูงนัน้ ให้สอนยิง่ ขึ้นไป คือ เขียน อ่าน แต่งข้อความไวยากรณ์ คิดเลข พระราช
พงศาวดาร ภูมิศาสตร์ ธรรมจารี (ธรรมจริยา) วิทยาการตามแบบเรียนเปนต้น ซึง่ แจ้งอยู่ในกฎพิกดั
ทางศึกษา แลหลักสูตรสาหรับโรงเรียนมูลสามัญนัน้ แล้ว...”5
ในครัง้ นัน้ ได้มกี ารบรรจุพระราชพงศาวดารย่อ พระนิพนธ์ในพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดารง
ราชา นุ ภาพ เข้าเป็ นส่ ว นหนึ่งของหลักสูต รการศึกษาในชัน้ มูล ศึกษาและประโยคประถมศึกษา
ตามลาดับ ซึง่ ประเด็นสาคัญของการนาพงศาวดารมาบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างเป็ น ระบบ
และแบบแผนเดียวกันทัวประเทศ
่
ทาให้เกิดการสร้างจารีตการเขียนงานประวัตศิ าสตร์ ภายใต้กรอบของ
ประวัตศิ าสตร์ชาติ (ที่เหนือกว่า) อย่างเช่น พงศาวดารหรืองานประวัตศิ าสตร์ท่ผี ลิตซ้า ความคิดที่มอง
พม่าในฐานะคู่แค้นหรือศัตรู6 เพราะเนื้อความส่วนใหญ่ในพงศาวดาร โดยเฉพาะพระนิพนธ์ของสมเด็จฯ
กรมพระยาดารงราชานุ ภาพเรื่อง ‚ไทยรบพม่า‛ มักกล่าวถึงรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพม่า
เป็ นเรื่อ งของสงคราม และมัก เป็ นสงครามที่เ กิดจากรุกรานของพม่า ดังที่ปรากฏข้อ ความหนึ่งจาก
แบบเรียนประวัตคิ วามสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย (ค.ศ. 2004) ทีไ่ ด้ทาหน้าทีใ่ นการผลิตซ้า ‚ความ
ทรงจา‛ จาก ‚พงศาวดารไทยรบพม่า‛ ว่า
“ไทยกับพม่านัน้ ส่วนมากก็มแี ต่เพีย งทาสงครามกัน...ระหว่างทีก่ รุงศรีอยุธยาเป็ นเมืองหลวง
417 ปี ไทยทาสงครามกับพม่า 24 ครัง้ ส่วนใหญ่พม่ามารบกับไทย ไทยเป็ นฝ่ายตัง้ รับ...ไทยกับพม่ารบ
กัน บ่ อ ย เพราะทัง้ ไทยและพม่า ต่ า งก็ต้อ งการแย่ง ชิง ความเป็ น ใหญ่ กัน แล้ว ต่ า งก็ต้อ งการแย่ง ชิง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกันด้วย”7
ตลอดเวลาที่ผ่านมา ชุดความรูน้ ้ีถูกผลิตซ้าและสามารถแพร่หลายสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
ด้วยการผ่านการศึกษาในระบบ เป็ นการสร้างมาตรฐานเดียวกันของความรูท้ ่เี กี่ยวกับพม่า ในทานอง
เดียวกันกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น อย่างลาว กัมพูชา รวมถึงมาเลเซีย (กลุ่มประเทศทีอ่ ยู่ในภาคพืน้ ทวีป
และมีอ าณาเขตติดกับไทย) ก็มกั มีค าอธิบายหรือ ชุดความรู้ในทานองเดียวกัน ในอีกด้านหนึ่ง ภาพ
ระวิวรรณ ภาคพรต (2558), “วิชาประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย: อดีต ปั จจุบัน อนาคต”, เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริ ญพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 เรื่ อง “พระปรี ชา
ญาณด้านการสอนวิชาประวัติศาสตร์ ” และ “การศึกษาประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย: อดีต ปั จจุบนั และอนาคต” ในวันศุกร์ ที่ 6 และวัน
เสาร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558, น. 3.
5
เรื่ องเดียวกัน, น.4.
6
นิตยาภรณ์ พรมปั ญญา และมาโนช พรมปั ญญา (2552), “พม่ าในแบบเรี ยนของไทย”, ใน สุ เนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ, ชาตินิยมใน
แบบเรียนไทย (กรุ งเทพฯ: มติชน), น.96-97.
7
วงเดือน นาราสัจจ์ และคณะ (2547), ประวัติศาสตร์ ความสั มพันธ์ ระหว่างประเทศของไทย ช่ วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 (ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544) (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช), น.168. อ้างใน สุ เนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ, ชาตินิยม
ในแบบเรียนไทย, น. 103.
4
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ตัวแทนของรัฐไทยใน ‚แบบเรียนสังคมศึกษา (ประวัตศิ าสตร์) ‛ ของเพื่อนบ้านอย่างพม่า กัมพูชา และ
ลาว ก็ไม่แตกต่างกันนัก ด้วยบริบททางประวัตศิ าสตร์ในมิตคิ วามสัมพันธ์นับตัง้ แต่สมัยอาณานิคมมา
จนถึงช่วงสมัยสงครามเย็นทีร่ ฐั ไทยมีอทิ ธิพลของสหรัฐอเมริกาหนุ นหลังเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ ส่งผลให้
มโนทัศน์ ของรัฐไทยใน ‚แบบเรียนฯ‛ ของทัง้ 3 ประเทศนี้ บ่ งชี้ภาพตัว แทนของรัฐ ไทยว่ าเป็ น ‚รัฐ
อันธพาลและเป็ นเพื่อนบ้านทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง‛ สาหรับพม่า เป็น ‚มหาศัตรู (ปลิงสูบเลือด) และโจรสยาม (ที่
ขโมยทรัพย์ทางปญั ญา/มรดกชาติของเขมร)‛ ในสายตาของเขมร เป็ น ‚สักดินาสยามและคนบ่ด‛ี ใน
สายตาของลาว8 กล่าวได้ว่า สาหรับเพื่อนบ้านก็มคี วามคล้ายคลึงกับของรัฐไทย คือ การสร้างสานึกศัตรู
ของชาติ และ การสร้างวีรชนเพื่อสร้างความสามัคคีและต้นแบบของชาติ ดังทีไ่ ด้สรุปให้เห็นในตาราง
ข้างล่างนี้
ประเทศ
ทัศนคติ ที่สะท้อนภาพตัวแทนเพื่อนบ้าน ทัศตคติ ที่สะท้อนภาพตัวแทนรัฐ
เพื่อนบ้าน
ในแบบเรียนของไทย
ไทยในแบบเรียนของเพื่อนบ้าน
ผู้ท่ีไ ม่ ม ีคุ ณ ธรรม โหดร้า ย ผู้บุ ก รุก และผู้ รัฐอันธพาล เพื่อนบ้านทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง
พม่า
รุกรานปจั จามิตร ผูร้ า้ ย และมารศาสนา
บ้านพีเ่ มืองน้อง หนีรอ้ นมาพึง่ เย็น มีสถานะ สักดินาสยาม คนบ่อดี
ลาว
ต่ ากว่าไทย และเป็ นตัวปญั หาของไทย
ไว้ใจไม่ได้ ขอมแปรพักตร์
มหาโจร มหาศัตรู ปลิงสูบเลือด โจร
กัมพูชา
สยาม
หัวเมืองมลายูชายขอบเมืองประเทศราช
มาเลเซีย
ของรัฐไทย กบฎแยกตัว
ทีม่ า: สุเนตร ชุตนิ ธรานนท์ และคณะ (2552), ชาติ นิยมในแบบเรียนไทย (กรุงเทพฯ: มติชน). และสุรชาติ บารุงสุข
(บรรณาธิการ). “ภาพลักษณ์ไทยในมุมมองพม่า”, จุลสารความมันคงศึ
่
กษา, ฉบับที ่ 157 (พฤษภาคม 2558): 9-14.

แม้ว่าในภายหลังจากสงครามเวียดนามได้ส้นิ สุดลง ที่เริม่ มีความพยายามปรับเปลี่ยนโลกทัศน์
การมองประเทศเหล่ า นี้ ม าเป็ น ในฐานะของ ‚ประเทศเพื่อ นบ้า น‛ นั บ แต่ ก ารเริ่ม ใช้ห ลัก สู ต รของ
กระทรวงศึก ษาธิก าร ค.ศ.1978 9 ที่ไ ด้เ ริ่ม มอง พม่ า ลาว กัม พู ช า และรวมถึง มาเลเซีย ในกรอบ
ความหมายของการเป็ น ‚เพื่อนบ้าน‛ แต่ถงึ กระนัน้ ก็ตาม ก็ยงั ได้พยายามแทรกเรื่องความเข้มแข็งและ
ความเหนือกว่าของรัฐไทย และโดยเฉพาะพยายามเสนอภาพความไม่ยอมด้อยต่อพม่าอยู่ในที ซึง่ นัน้ ก็
เป็ นผลมาจากแนวคิดจักรพรรดิราชที่เป็ นมรดกสืบทอดมาจากสมัยจารีต ดังเช่นตัวอย่างที่มอี ธิบาย
สุ รชาติ บารุ งสุ ข (บรรณาธิการ). “ภาพลักษณ์ ไทยในมุมมองพม่ า”, จุลสารความมั่นคงศึกษา, ฉบับที่ 157 (พฤษภาคม 2558): 9-14.
ยุคหลังสงครามเวียดนาม สหรัฐอเมริ กาได้ถอนกองทัพออกจากสมรภูมิรบในเวียดนามเมื่อ ค.ศ.1972 และเวียดนามสามารถรวมประเทศ
ได้สาเร็ จในปี ค.ศ.1976 นับเป็ นการสิ้ นสุ ดลงของสงครามด้วยชัยชนะของฝ่ ายคอมมิวนิสต์ในกลุ่มประเทศอินโดจีน จุดหักเหนี้ทาให้
อาเซียนในเวลานั้น เริ่ มหันมาสนใจที่จะกระชับความสัมพันธ์กบั กลุ่มประเทศเหล่านี้ (รวมถึงประเทศจีนด้วย) ในฐานะเพือ่ นบ้านของ
อาเซียน
8
9
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เปรียบเทียบไทยกับพม่าในแบบเรียนชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ไว้อย่างเห็นภาพว่า การรับรูเ้ พื่อนบ้าน
ในแบบเรียนของไทย ก็ยงั คงมองเพื่อนบ้านในฐานะที่ ‚ด้อยกว่า/อริราชศัตรู‛ จากข้อความทีว่ ่า...
“เมืองไทยเรานี้ช่างโชคดีเสียจริง ๆ เรามีพระเจ้าอยู่หวั ทีท่ รงพระปรีชา ทรงรักษาบ้านเมืองให้
ปลอดภัย ถ้าไม่มพี ระองค์ ป่ านนี้ ...เราคงไม่มเี มือ งไทยเหลือ อยู่แ น่ พวกเราต้อ งเป็ นข้า ทาสคนอืน่
อย่างเช่น เมืองพม่า มลายู...คงไม่มวี นั นี้”10
การรับรูใ้ นลักษณะนี้ ส่วนหนึ่งได้รบั อิทธิพลมาจากแนวคิด ‚จักรพรรดิราช‛ หรือ ‚ราชาธิราช‛
เป็นแนวคิดทีอ่ ธิบายสถานะของกษัตริยใ์ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าทรงเป็ นราชาเหนือราชาทัง้ หลาย
เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล และประทับ ณ ราชธานีทต่ี งั ้ อยู่ ณ ศูนย์กลางของจักรวาล แนวคิดนี้ ส่งผลให้
กษัตริยแ์ ต่ละพระองค์ในภูมภิ าคแห่งนี้ ต่างแข่งขันที่จะมุ่งหวังเป็ นจักรพรรดิแห่งชมพูทวีป จึงมีการทา
สงครามเพื่อปราบปรามรัฐต่าง ๆ ให้ยอมรับในพระราชอานาจและอ่อนน้อมอยู่ใต้อานาจรัฐของกษัตริยท์ ่ี
เข้มแข็งเพื่อขยายปริมณฑลแห่งอานาจ และรัฐที่อ่อนแอกว่าก็ต้องยอมเป็ นรัฐประเทศราชยอมอยู่ใต้
ปริมณฑลทางอานาจหรือภายใต้พระบรมโพธิสมภาร และกลายเป็ นรัฐบรรณาการ (tributary state) ซึง่
รัฐบรรณาการเหล่านี้มหี น้าทีส่ าคัญ คือ จัดเครื่องราชบรรณาการส่งมาทีร่ าชธานีศูนย์กลางหนึ่งถึงสามปี
ต่อครัง้ เช่น ต้นไม้เงินต้นไม้ทอง ราชธิดา หรือช้างเผือก ขณะที่ยามสงครามจะต้องส่งกาลั งและเสบียง
อาหารมาสนับสนุ นราชธานี 11 ซึ่งจะเห็นได้ว่า แนวคิดนี้มอี ทิ ธิพลต่อแนวทางการปกครองและรูปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีตเป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะการก่อให้เกิดโลก
ทัศน์แบบการยึดตนเองเป็ นศูนย์กลาง (self-centricism)12 ที่ทาให้ผู้ปกครองรัฐ ซึง่ รวมถึงรัฐไทยด้วย มี
ทัศนะการมองตนและราชธานีเป็ นจุดศูนย์กลางแห่งปริมณฑลได้กาหนดรูปแบบความสัมพันธ์ของรัฐ
จารีต ในภูมภิ าคนี้ใ ห้มลี กั ษณะเพียงการเป็ น ‚รัฐบริว ารและรัฐศัตรู ‛ และด้วยแนวคิดนี้ ได้ทาให้ก าร
กาหนดเขตแดนจึงเป็ นสิง่ ที่กาหนดแน่ นอนไม่ได้ เพราะต้องขึน้ อยู่กบั อานาจบุญบารมีและกองกาลังที่
เข้มแข็งของราชอาณาจักร ทีท่ าให้ปริมณฑลแห่งอานาจขยายอาณาบริเวณออกไปมากเท่าทีบ่ ารมีและ
ความเข้มแข็งของราชธานีนนั ้ มี ในทานองเดียวกัน หากศูนย์กลางอานาจเสื่อมถอยอานาจลง ศูนย์กลาง
อื่นก็ส ามารถก้าวขึ้นมาเป็ นศูนย์ก ลางอ านาจใหม่แทนที่ได้เ ช่นเดียวกัน 13 แนวคิดเหล่ านี้ได้ส ะท้อ น
ออกมาในเอกสารโบราณ เช่น ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาของไทยทีไ่ ด้ระบุบา้ นเมืองในขอบเขต
ขัณฑสีมาว่ามีไปจนถึงกลุ่มประเทศราชใน ...ล้านนาประเทศ กรุงกัมพูชา ธิ บดี มะริ ด ตะนาวศรี
และหัวเมืองมลายู (ปัจจุบนั คือขยายไปถึงประเทศกัมพูชา พม่า และมาเลเซี ย)14 และจากแนวคิด
ข้างต้น ทาให้มกั เกิดสภาพการณ์อธิปไตยที่ซอ้ นทับกัน ทาให้เมืองเล็กเมืองน้อยตกเป็ นรัฐบรรณาการ
นิตยาภรณ์ พรมปั ญญา และมาโนช พรมปั ญญา (2552), “พม่ าในแบบเรี ยนของไทย”, ใน สุ เนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ, ชาตินิยมใน
แบบเรียนไทย, น. 105.
11
นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2523), ประวัติศาสตร์ รัตนโกสิ นทร์ ในพระราชพงศาวดารอยุธยา (กรุ งเทพฯ: สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ), น. 66.
12
สุ เนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ (2552), ชาตินิยมในแบบเรียนไทย (กรุ งเทพฯ: มติชน), น.18.
13
เรื่ องเดียวกัน, น.12-15.
14
สุ เนตร ชุตินธรานนท์ (2539), บุเรงนองกะยอดินนรธา: กษัตริย์พม่ าในโลกทัศน์ ไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุ งเทพฯ: อมริ นทร์ พริ้ นติง้ ), น.36.
10
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ของอาณาจักรที่เข้มแข็งกว่ามากกว่า 1 อาณาจักร อย่างที่มกี ารใช้คาที่เรียกเมืองเหล่านี้ในภาษาไทย
และลาวว่า ‚สองฝา่ ยฟ้า‛ หรือ ‚สามฝา่ ยฟ้า‛ นันหมายถึ
่
ง จานวนของอธิราชทีเ่ มือง ๆ หนึ่งขึน้ ต่อ หรือ
บางครัง้ เรียกว่า ‚ส่วยสองฝ่าย(ฟ้า)‛ หรือ ‚ส่วยสามฝ่าย(ฟ้า)‛ ส่วยในที่น่ีหมายถึง ‚บรรณาการ‛ ซึ่ง
หมายถึงบรรณาการที่ส่งให้อธิราชสองหรือสามแห่งนัน่ เอง และประเทศราชเล็ก ๆ เหล่านี้เองที่ตกเป็ น
ชายแดนของอาณาจักรใหญ่ ๆ หลายแห่งในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะอาณาจักรของราชาธิราช อย่าง
สยาม พม่า และเวียดนาม มักมีชายแดนทับซ้อนกันอยู่ และกลายเป็ นปญั หาเรื่องเขตแดนเมื่อได้นา
ความคิดเรือ่ งเส้นแขตแดนสมัยใหม่ทถ่ี อื อานาจอธิปตั ย์เหนือดินแดนต้องชัดเจนและมีเจ้าของเดียวมาใช้
จึงทาให้ชายขอบของรัฐใหญ่ ๆ เหล่านี้ตกในสภาพทีก่ ากวมทัง้ สิน้ 15
จากแนวคิดข้างต้น ได้ส่งผลให้เกิดโครงร่างของประวัตศิ าสตร์การเสียดินแดนขึน้ มา เพราะจาก
ที่กล่าวมา ในโครงสร้างของรัฐจารีตที่ปรากฏในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในตอนนัน้ ไม่มแี นวคิ ดเรื่อง
‚เส้นเขตแดน‛ แต่เป็ นแนวคิดจักรวาลวิทยาที่ได้รบั อิทธิพลจากระบบความเชื่อพุทธและฮินดู ที่เชื่อใน
ความเป็ น ‚จักรพรรดิราช‛ และบุญบารมีได้กลายเป็ นสิง่ ทีอ่ ธิบายถึงความชอบธรรมต่อการสร้างอานาจ
และขยายขอบเขตขัณฑสีมา ทาให้ในอดีตขอบเขตของอาณาจักรต่าง ๆ ในดินแดนแห่งนี้ ซ้อนทับกันไป
มา และถ้าวันนี้ทอ่ี านาจอธิปไตยเหนือดินแดนได้ถูกกาหนดขึน้ บน ‚เส้นเขตแดน‛ และเรายังคงยึดกับ
ประวัติศ าสตร์ ( ราชา)ชาตินิ ย มที่อิง กับ แนวคิด จัก รพรรดิร าช จะเป็ น เช่ น ไรถ้ า กัม พู ช าลุ ก ขึ้น อ้ า ง
ประวัติศาสตร์ความยิง่ ใหญ่ของนครวัด -นครธม เพื่ออ้างสิทธิเหนื อดินแดนที่มมี าถึงเพชรบูรณ์ -ลพบุร ี
หรือไทยได้อ้างสิทธิเหนือเสียมราฐ พระตะบอง ศรีโสภณของกัมพูชา เป็ นต้น คงเกิดกรณีพพิ าทเรื่อง
ดินแดนกันขนานใหญ่ สุดท้าย ความเข้าใจทีจ่ ะนาไปสู่ความร่วมมือ คงเป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ได้ยาก
แนวคิดจัก รพรรดิราชได้มาปะทะกับแนวคิดจักรวรรดินิยมที่ขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตงั ้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ได้ทาให้แนวคิดปริมณฑลแห่งอานาจถูกกระทบ
เทือนอย่างรุนแรง เนื่องจากรัฐจารีตเหล่านี้ไม่มกี ารแบ่ง ‚เส้นเขตแดน‛ ระหว่างกันอย่างชัดเจน เริม่ จาก
ในครึง่ แรกของคริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่ออังกฤษทาสงครามกับพม่าเป็ นครัง้ แรกระหว่างปี ค.ศ.1824 1826 ขณะนัน้ เป็ นอาณาจักรอังวะ ในปี ค.ศ.1825 คณะทูต ของอังกฤษนาโดยกัปตันเฮนรี เบอร์นีย์
ได้รบั มอบหมายจากบริษทั อินเดียตะวันออกให้เข้ามาเจรจากับสยามในหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องหัว
เมืองมลายูและการค้าระหว่างสองฝา่ ย ซึง่ ในช่วงทีเ่ บอร์น่ยี งั เจรจาอยูน่ นั ้ อังกฤษสามารถยึดครองภาคใต้
ั ่ นตกของ
ของพม่าไว้ได้ ทาให้ตะนาวศรีกลายเป็ นเขตการปกครองของอังกฤษ จากนัน้ ชายแดนฝงตะวั
ั่
สยามก็เริม่ กลายเป็ นปญั หาขึน้ มา ในตอนนัน้ เบอร์นียไ์ ด้มกี ารเรียกร้องให้ฝงสยามไปตกลงเรื
่องเขตแดน
ทีอ่ งั กฤษเพิม่ ได้มาใหม่ แต่ดูเหมือนว่าฝ่ายราชสานักสยามจะให้ความสาคัญกับสัมพันธภาพกับอังกฤษ
มากกว่าการเรียกร้องสิทธิ ์เหนือเมืองท่าทางตอนใต้ของพม่า16 เหตุการณ์ในครัง้ นัน้ นับเป็ นครัง้ แรกทีไ่ ด้ม ี
การพูดถึงเรื่อง ‚เส้นเขตแดน‛ ต่อมาเมื่อการรุกล้าและอ้างสิทธิ ์ของเจ้าอาณานิคมมีอย่างเข้มข้นมากขึน้
ธงชัย วินิจจะกูล (2556), กาเนิดสยามจากแผนที่: ประวัติศาสตร์ ภูมิกายาของชาติ, แปลโดย พวงทอง ภวัครพันธุ์ และคณะ (กรุ งเทพฯ:
โครงการจัดพิมพ์คบไฟและสานักพิมพ์อ่าน), น.162-163.
16
ธงชัย วินิจจะกูล (2556), กาเนิดสยามจากแผนที่: ประวัติศาสตร์ ภูมิกายาของชาติ, แปลโดย พวงทอง ภวัครพันธุ์ และคณะ, น.89-91.
15

วารสารมนุษยศาสตร์ ฉบับบัณฑิ ตศึกษา 75

ทาให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จาเป็ นต้องอ้างสิทธิ ์เหนือดินแดนต่าง ๆ ที่เจ้าผู้ครองรัฐ
หรือเมืองเคยอยู่ภายใต้ปริมณฑลแห่งอานาจของกรุงเทพฯ ดังที่พระองค์ทรงอ้างสิทธิ ์ครอบครองของ
สยามประเทศไว้ในพระราชสาส์นทีพ่ ระราชทานไปยังฝรังเศส
่
เมื่อปี ค.ศ.1866 ที่ได้รวมการอ้างสิทธิ ์ใน
ดินแดนเจ้าประเทศราชทัง้ หลาย ได้แก่ ลาวล้านช้าง กัมพูชา และหัวเมืองทางเหนือด้วย ซึ่งทัง้ หมดนี้
ต่อมาได้กลายเป็ นกรณีพพิ าททีส่ าคัญระหว่างสยามกับฝรังเศส
่ 17 และด้วยบริบทของการสร้าง ‚รัฐไทย‛
(นับตัง้ แต่เหตุการณ์ ร.ศ.112 วิกฤตการณ์ปากน้ า) ได้ทาให้เกิดการผลิตซ้า ‚ความทรงจาและเรื่องเล่า ‛
เกี่ยวกับการเสียดินแดนมาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ๆ ทีใ่ นความเป็ นจริงรูปธรรมสัณฐานของสยามประเทศ ก็
ล้วนเกิดจาก การทาแผนที่และการกาหนดเขตแดนร่วมกันมา แต่ก ลายเป็ นว่าในกระบวนการของการ
สร้าง ‚รัฐไทย‛ ได้กลายเป็นการสร้างประวัตศิ าสตร์อคติ ตามแบบอุดมการณ์ราชาชาตินิยมของชนชัน้ นา
อิท ธิพ ลส าคัญ ต่ อ การสร้า งส านึ ก ความเป็ น ชาติ คือ อิท ธิพ ลในสมัย อาณานิ ค ม เมื่อ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กาลังเผชิญกับการคุกคามของจักรวรรดินิยมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19-20 รัฐและ
อาณาจัก รส่ ว นใหญ่ ใ นภูม ิภ าคนี้ ต กอยู่ใ นสภาวการณ์ ข องการเผชิญ กับ การผัน แปรและบีบ คัน้ ทาง
การเมืองของมหาอานาจตะวันตกทีพ่ ยายามแสวงหาทีม่ นและความมั
ั่
งคั
่ งในภู
่ มภิ าคแห่งนี้ ความผันแปร
ทีเ่ กิดขึน้ กรณีองั กฤษเข้ายึดครองพม่า (ค.ศ. 1824-1826/1852-1853/1885) การแบ่งเขตอิทธิพลการ
ปกครองระหว่างอังกฤษและดัตช์ (Anglo-Dutch Treaty, 1824) ทีท่ าให้ดตั ช์ขยายอิทธิพลและสร้าง
อาณานิคมในอินโดนีเซีย ขณะทีอ่ งั กฤษหันมาขยายอิทธิพลในคาบสมุทรมาเลย์และพม่า การพ่ายแพ้
สงครามฝิ่ น ของจีน (ค.ศ. 1841-1842) และการพยายามแสวงหาที่ม นของฝรั
ั่
งเศสในอิ
่
น โดจีน
ปรากฏการณ์เหล่านี้ได้สร้างความหวาดวิตกในภูมภิ าคอย่างมาก รวมถึงรัฐไทยด้วย
รัฐไทยหรือสยามนับแต่ช่วงรัชกาลที่ 3 เป็ นต้นมา ต้องเผชิญกับการท้าทายและแรงกดดันจาก
จัก รวรรดินิยมและระบบใหม่ท่กี าลังเข้ามีอิทธิพลแทนที่ ‚ระบบและโลกทัศ น์ แบบจารีต ‛ ในขณะนัน้
อังกฤษขยายอิทธิพลเข้ามาทางทิศตะวันตกของรัฐไทย ฝรังเศสเข้
่
ามาทางทิศตะวันออก และใช้เวลา
เพียง 24 ปี ก็ได้เวียดนามทัง้ ประเทศ รวมทัง้ เขมรส่วนนอก ซึง่ เป็ นประเทศราชของรัฐไทยไปเป็ นอาณา
นิคม และเมือ่ ฝรังเศสได้
่
เวียดนามทัง้ หมดและเขมรส่วนนอกไปแล้ว ส่งผลให้พรมแดนประเทศราชของรัฐ
ไทยกับพรมแดนในส่วนทีเ่ ป็ นของฝรังเศสติ
่
ดต่อกัน ทาให้ในภายหลัง ฝรังเศสอ้
่
างสิทธิ ์เหนือดินแดนฝงั ่
ั่
ซ้า ยแม่ น้ า โขงและยัง ได้อ้ างสิทธิเ์ หนื อ ดิน แดนฝ งขวาแม่
น้ าโขงด้ว ย จนนาไปสู่ ก ารเผชิญ หน้ าทาง
การเมืองและเกิดเป็ น ‚วิกฤตการณ์ ร.ศ.112‛ (พ.ศ.2436/ค.ศ.1893) ขึน้ ในทีส่ ุด ผลจากการถูกคุกคาม
‚ดินแดน‛ นี้เอง ทีท่ าให้ต้องมีการจัดระบบองค์ความรูใ้ หม่ ต้องปรับและเปลีย่ นตัวตนจากความเป็ น ‚รัฐ
บรรณาการ‛ ในยุคจารีตไปสู่ ‚รัฐประชาชาติ‛ แบบสมัยใหม่ โดยเฉพาะการกาหนด ‚เขตแดน‛ ขึน้ มา
แทน ‚ขอบเขตขัณฑสีมา‛
เมือ่ รัฐไทยจาเป็นต้องกาหนดขอบเขตดินแดนทีแ่ ยกกับรัฐของเพื่อนบ้าน ทาให้พระมหากษัตริย์
ไทย โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั จาเป็ นต้องสร้าง ‚รัฐชาติ‛ ขึ้นมาด้วยการ
รวบรวมเอาดินแดนทีแ่ ตกต่างทางเชือ้ ชาติ ภาษา และวัฒนธรรมเข้าไว้ดว้ ยกัน และเล็ งเห็นความสาคัญ
17

สุ เนตร ชุตินธรานนท์ และคณะ (2552), ชาตินิยมในแบบเรียนไทย, น.20.
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ของการสานึกแห่งเอกภาพภายใต้ ‚รัฐชาติเดียวกัน‛ คือ ‚ความเป็ นไทย‛ ซึง่ วิธกี ารสร้างเอกภาพนี้ ทา
ผ่านการสร้างและวางรากฐานของอดีต หรือ ‚ประวัตศิ าสตร์‛ ร่วมของรัฐหรือประเทศขึน้ มา และส่งผ่าน
‚ตัว ตน‛ ของอดีต ในชุดใหม่น้ีสู่ส งั คม โดยได้เ ริม่ นาเรื่อ งราวที่ บนั ทึกในพงศาวดารมาดัดแปลงเป็ น
‚ประวัตศิ าสตร์ของไทย‛ โดยมีวตั ถุประสงค์ให้รจู้ กั ตนเอง ดังข้อความที่ปรากฏในคานาในหนังสือพระ
ราชพงษาวดาร ซึง่ พิมพ์ใน ร.ศ.120 (พ.ศ.2444/1901) มีความตอนหนึ่งว่า “หนังสือพระราชพงษาวดาร
นี้ เราย่อมนับถือว่าเปนหนังสือสาหรับชาติของเราๆ จะไม่รกู้ นั เลยนัน้ เท่ากับเราไม่รจู้ กั ตัวของ (เรา) เอ็ง
ก็ตวั ของเราเอ็ง ไม่รจู้ กั แล้ว เราจะรูจ้ กั คนอืน่ อย่างไรได้” แม้ในหนังสือพระพุทธจริยา ซึง่ กรมศึกษาธิการ
จัดพิมพ์ขน้ึ มีขอ้ ความในลักษณะเดียวกันว่า
“พวกเราเปนไทย ด้วยไม่ได้เปนบ่าวใคร เจ้านายของเราเองท่านเปนไทย ปกครองพวกไทยเรา
ด้วยกัน เมือ่ ใครอยู่ในปกครองของเจ้านายเราทีเ่ ปนคนไทย พวกเหล่าน้ นก็พลอยเลยเปนไทยไป หัว
เมืองต่าง ๆ ทีเ่ ปนไทยก็เรียกเมืองไทย พวกไทยไปตามกัน พวกเราจึงมีชอื ่ เสียง เขาเรียกว่า คนไทยๆ
เมืองไทยๆ แลควรนับถือพวกพ้องทีเ่ ปนคนไทย ๆ ด้วยกัน เปนพวกชาติเดียวกัน คาว่าชาติเดียวกันหรือ
พวกเดียวกันนี้ เด็ก ๆ เมือ่ ได้อ่านคงจะไม่ลมื เลย เพราะตัวเปนคนไทย...”18
นอกจากนี้ การสร้างสานึกของ ‚ความเป็ นไทย‛ จึงนาไปสู่การสร้าง ‚ความเป็ นอื่น‛ (พวกที่ไม่
ถูกนับรวมว่าเป็ นไทย) ขึ้นมาพร้อม ๆ กัน รวมถึงการสร้างภาพความยิง่ ใหญ่ของตน (รวมถึงภาพที่
สามารถดารงรักษาเอกราชไม่เป็ นเมืองขึน้ ของตะวันตก) ขณะเดียวกันก็ไปตอกย้าถึงความพ่ายแพ้และ
ความสูญเสียของผูอ้ ่นื (ประเทศเพื่อนบ้านทีต่ กเป็ นอาณานิคมของชาติตะวันตก) ดังนัน้ ประวัตศิ าสตร์
ในช่วงสมัยอาณานิคม จึงกลายเป็นประวัตศิ าสตร์ทม่ี กั กล่าวถึงความสาเร็จในการรักษาอธิปไตยของไทย
มากกว่าที่จะให้ความสาคัญกับประวัติศาสตร์ของเพื่อนบ้านที่เป็ นผู้พ่ายแพ้และตกเป็ นอาณานิคมใน
ขณะนัน้
ผลจากจักรวรรดินิยมทีน่ ่าสนใจอีกประเด็นหนึ่ง คือ การเกิดเส้นแบ่งเขตแดนขึน้ ระหว่างประเทศ
ต่ า ง ๆ ในภูม ิภ าคนี้ เกิดเป็ น การรับรู้เ ชิง พื้น ที่แ ละถู ก สอนอย่า งเป็ น ระบบภายใต้ ‚วิช าภูม ิศ าสตร์
สมัยใหม่‛ ในชัน้ เรียนของอาณานิค มได้มกี ารเรียนการสอนวิชาการสมัยใหม่ โดยเฉพาะวิชาที่เ ป็ น
เครื่อ งมือ ในการสร้า งอาณานิ ค มของเจ้า จัก รวรรดินิ ย ม คือ วิช าประวัติ ศ าสตร์แ ละภู ม ิศ าสตร์
ประวัตศิ าสตร์ท่เี รียนในชัน้ เรียน เป็ นการเรียนเพื่อให้เห็นความยิง่ ใหญ่และความเจริญของประเทศเจ้า
อาณานิ ค ม ตอกย้า ให้ป ระเทศอาณานิ ค มยอมจ านนต่ อ การอยู่ใ ต้ก ารปกครองของตน ขณะที่ ว ิช า
ภูมศิ าสตร์จะเป็ นการเรียนการสอนให้นักเรียนพืน้ เมืองได้รบั รูเ้ ขตแดนอาณานิคม (ทาให้เกิดการรับรูใ้ น
เรื่องเขตแดนขึ้น) อย่างในอาณานิคมอินเดียตะวันออกของดัตช์ (อินโดนีเซียปจั จุบนั ) ได้มกี ารจัดตัง้
โรงเรียนประถมศึกษาของดัตช์ (ELS) ตัง้ แต่ ค.ศ.1818 ซึง่ มาตรฐานของโรงเรียนสามารถเทียบเท่ากับ
โรงเรียนประถมศึกาในฮอลแลนด์ เพราะใช้หลักสูตรเดียวกันกับที่ใช้สอนในฮอลแลนด์ โดยวิชาพืน้ ฐานที่
เรีย นกัน ในโรงเรีย นนี้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การเขีย น การอ่ า น ค านวณ ภาษาดัต ช์ ประวัติศ าสตร์ และ

18

ระวิวรรณ ภาคพรต (2558), “วิชาประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย: อดีต ปั จจุบัน อนาคต”, น.6.
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ภูมศิ าสตร์19 ซึ่งการเข้ามาเรียนวิชาภูมศิ าสตร์ท่ดี ตั ช์ได้สร้างแผนที่กาหนดเขตแดนอาณานิคมหมู่เกาะ
อินเดียตะวันออกให้เห็นอย่างชัดเจนจากอาณาเขตของอาณานิคมอื่น ๆ ในทัศนะของเบเนดิคท์ แอนเดอ
สัน (Benedict Anderson) มองว่ า เป็ น กระบวนการสร้า ง "ชุ ม ชนในจิน ตนาการ (Imagined
Communities)‛ ในสานึกของกลุ่มคนรุ่นใหม่ท่รี บั การศึกษาแบบตะวันตก 20 ดังนัน้ วิชาภูมศิ าสตร์
สมัยใหม่ จึงช่วยทาให้เกิดสานึกความเป็นชาติในเชิงของพืน้ ทีข่ น้ึ
สาหรับในไทย ช่วงทศวรรษ 1890s ทีเ่ ริม่ ต้นระบบการศึกษาแบบใหม่ขน้ึ มา วิชาภูมศิ าสตร์ยงั
ไม่เป็ นวิชาที่นัก เรียนต้องเรียน ยกเว้นในระดับมัธยมต้นของหลักสูตรภาษาอังกฤษในบางโรงเรียน
โรงเรียนไทยส่วนใหญ่ยงั คงเรียนสอนจักรวาลวิทยาแบบเดิมอยู่ จนในปี ค.ศ. 1892 (พ.ศ.2435) ได้ม ี
การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาและตาราเรียนที่ใช้ในโรงเรียนใหม่ วิชาภูมศิ าสตร์จงึ กลายเป็ นวิชาใหม่ท่ี
บรรจุในหลักสูตรของนักเรียนระดับมัธยมทุกชัน้ ปี (โรงเรียนมูลศึกษาชัน้ สูง) และในหลักสูตรสาหรับ
โรงเรียนหนังสือไทย ร.ศ.114 (พ.ศ.2438/1895) กรมศึกษาธิการได้กาหนดให้วชิ าภูมศิ าสตร์ไว้เป็ นวิชา
หลัก ที่ป ระโยค 3 ต้ อ งเรีย นพร้อ มกับ วิช าอ่ า นหนั ง สือ ขัน้ สู ง ภาษาบาลี อัง กฤษ มลายู พีช คณิ ต
เรียงความ และวิทยาศาสตร์21 ซึง่ ตาราภูมศิ าสตร์ท่เี กิดขึน้ ในช่วงเวลานัน้ ไม่ได้เปิดพืน้ ที่ให้กบั จักรวาล
วิทยาแบบไตรภูมอิ กี ต่อไป แต่อธิบายโลกในเชิงวิทยาศาสตร์ทเ่ี ป็นดาวเคราะห์ ผิวโลกประกอบด้วยทวีป
ใหญ่ ๆ และมหาสมุทรต่าง ๆ ทีส่ าคัญมากคือ บนพืน้ ผิวโลกเต็มไปด้วย ‚ประเทศ‛ ต่าง ๆ22 และแน่ นอน
‚ประเทศไทย‛ ก็ถูกระบุเป็นส่วนหนึ่งบนแผนทีโ่ ลกด้วย นัน่ หมายความว่า การรับรูใ้ นเชิงพืน้ ทีไ่ ด้ถูกวาง
ระบบจากแผนทีท่ เ่ี รียนกันในชัน้ เรียนและจากตาราภูมศิ าสตร์
นอกจากการสร้างความรับรูเ้ ชิงพื้นทีแ่ ล้ว การสร้าง ‚สานึกของความเป็ นชาติ‛ ก็เป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั
ความสาคัญในเวลานัน้ ไม่น้อยกว่ากัน ไม่เพียงแต่ การเขียนประวัตศิ าสตร์แบบราชาชาตินิยม (กรณีของ
ไทย) แล้ว ในงานประวัตศิ าสตร์ของประเทศในอาเซียน (ที่ตกเป็ นอาณานิคมของชาติตะวันตก) ยังได้
สร้างวีรบุรุษ-วีรสตรีขน้ึ มาเป็ นจานวนมาก และความเป็ นชาติยงั ถูกเล่าผ่านบทบาทของวีรบุรุษ -วีรสตรี
เหล่านี้ อันเป็ นความทรงจาร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วงของการต่อสู้กบั เจ้าอาณานิคม ความทรง
จาเกี่ยวกับวีรชนเหล่ านี้จะถูกถ่ายทอดผ่าน ‚แบบเรียนประวัติศาสตร์‛ ในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่งล้ว น
แล้วแต่ถูกกาหนดขึน้ มาโดยรัฐบาล เพื่อใช้เป็ นเครื่องมือในสร้าง ‚ต้นแบบ‛ ให้กบั สังคม อย่างกรณีของ
เวียดนาม วีรบุรุษของประเทศเวียดนามอันดับต้นๆ ทุกคนจะนึกถึง "โฮจิมนิ ห์" ที่นับเป็ นความสาเร็จ
19

Edis Ekajati and others (1986), Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat; sampai dengan tahun 1950, (“History
of Education System in West Java; to c.1950”), ed. Drs. Sutrisno Kutoyo (Jakarta: Department Pendidikan dan
Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah): 42. อ้างใน อุดมพร ธี ระวิริยะกุล (2542),

“การเคลื่อนไหวของกลุ่มหัวก้าวหน้าในชวาช่วงปี 1900-1927”, วิทยานิพนธ์ระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ), น.54-55 .
20

Benedict Anderson (1990), Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 2ed.
(New York: Verso), pp.121-122. อ้างใน อุดมพร ธี ระวิริยะกุล (2542), “การเคลื่อนไหวของกลุ่มหัวก้าวหน้าในชวาช่วงปี 1900-

1927”, น. 137.
21
ระวิวรรณ ภาคพรต (2558), “วิชาประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย: อดีต ปั จจุบัน อนาคต”, น.5.
22
ธงชัย วินิจจะกูล (2556), กาเนิดสยามจากแผนที่: ประวัติศาสตร์ ภูมิกายาของชาติ, น.67-68.
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อย่างหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ และไม่เพียงแต่โฮจิมนิ ห์เท่านัน้ เวียดนามยังมีวรี บุรุษอีกหลายคนทีถ่ ูก
บรรจุอ ยู่ในแบบเรียน แต่ ล้ว นมีโครงสร้างเนื้อ เรื่องมาจากโฮจิมนิ ห์มาตัง้ แต่แรก สาหรับวีรบุรุษ ภาค
ประชาชนของประเทศเวียดนามมีอยูม่ ากมายให้เห็นในรูปแบบอนุ สาวรียป์ ระชาชนตามสถานทีต่ ่างๆ ซึง่
ล้วนส่วนใหญ่มาจากวีรกรรมการต่อสูก้ บั จักรวรรดินิยม (ในทีน่ ้ีหมายรวมถึง จีนสมัยอาณาจักร ฝรังเศส
่
กับสหรัฐอเมริกาสมัยอาณานิคม) ในกระบวนการสร้างวีรบุรุษของเวียดนาม จะอาศัยวัฒนธรรมเป็ นหลัก
คือจะทาอย่างไรก็ได้ให้โฮจิมนิ ห์เป็ นเทพบนดิน เป็ นคนดีไม่มที ต่ี ิ จะเห็นว่า โฮจิมนิ ห์ ไม่มภี รรยา มีชวี ติ
เรียบง่ายสมถะ และอุทศิ ชีวติ ให้กบั สังคมส่วนรวม ประวัติ ศาสตร์ท่มี เี รื่องอื้อฉาวก็จะถูกปกปิ ดไว้ โดย
เลือกทีจ่ ะเล่าบางเรื่องและปิ ดบังบางเรื่องไว้ โฮจิมนิ ห์ สาหรับคนเวียดนาม มีผลต่อการใช้ชวี ติ แทบทุก
เรือ่ ง ทัง้ การใช้ชวี ติ ประจาวัน การเรียน การปกครอง เราจะเห็นรูปของโฮจิมนิ ห์ปรากฏอยู่แทบทุกอย่าง
ทัง้ แบบเรียน หนังสือกฎหมาย หนังสือคาสอนสตรี รวมถึง ธนบัตร ผูน้ าของเวียดนามจะใช้ โฮจิมนิ ห์ มา
อ้างความเป็ นชาติและดึงคะแนนเสียงจากประชาชน 23 ซึ่งจากกรณีของเวียดนาม ทาให้เห็นว่า วีรชนที่
ถูกสร้างขึน้ มาได้กลายเป็ นเครื่องมือทีส่ าคัญของการสร้างชาติให้ม ี ‚บุคลิกลักษณะ‛ เพื่อเป็ น ‚ต้นแบบ‛
ให้คนในชาติได้ยดึ ถือและเป็นการหลอมรวมให้คนในชาติมคี วามรูส้ กึ และความทรงจาร่วมกันเพื่อ ‚ความ
เป็นเอกภาพ‛
แต่ ใ นอีก ด้ า นหนึ่ ง การยกชู ว ีร ชนของแต่ ล ะชาติก็ อ าจน ามาซึ่ง ‚การสร้า งบาดแผลทาง
ประวัติศ าสตร์‛ ขึ้น มาได้ ที่ผ่ า นมา ‚การสร้า งชาติ‛ ได้เ ริม่ ขึ้น พร้อ มกับ การปฏิรูป สยาม แต่ ‚ลัท ธิ
ชาตินิยม‛ ได้ถูกโหมกระหน่ าอย่างหนักในช่วงรัฐบาลจอมพล ป พิบูลสงคราม โดยมีหลวงวิจติ รวาทการ
เป็ นผู้รเิ ริม่ และเผยแพร่ค วามคิดลัทธิชาตินิยมไทยอย่างเอาจริงเอาจัง หลวงวิจติ รวาทการกล่ าวถึง
ความสาคัญของการศึกษาประวัตศิ าสตร์ ก็เพื่อ ‚ปลุกความรูส้ กึ ระลึกถึงชาติให้บงั เกิดขึน้ ‛ และประเทศ
ไทย คือ หัวใจหรือใจกลางแห่งดินแดนสุวรรณภูม ิ (มีอาณาบริเวณตัง้ แต่เหนือจรดใต้จากยูนานมาจนถึง
แหลมมลายู และตะวันตกจรดตะวันออกจากแม่น้าพรมบุตรมาจนถึงปากแม่น้ าโขง)24 ขณะทีป่ ระเทศอื่น
ๆ (เพื่อนบ้าน) เช่น พม่า ญวน เขมร ลาว หรือมลายู เป็ นชาวสุวรรณภูมดิ ว้ ยเช่นกัน แต่ชาติของพวก
นัน้ เป็ นเพียงชื่อสมมติ มีแต่ไทยเท่านัน้ ที่ “...มีเกียรติยศได้เข้ามาตัง้ อยู่ในท่ามกลางของสุวรรณภูม.ิ ..
สยามเป็ นหัวใจของอินโดจีนหรือของสุวรรณภูมทิ เี ดียว เราจะต้องรับผิดชอบในอนาคตของสุวรรณภูม ิ
มากกว่าใคร ๆ หากสุวรรณภูมจิ ะยังคงเป็ นสุวรรณภูมอิ ยู่ได้กเ็ พราะเรา”25 หลวงวิจติ รวาทการยังได้ตอก
ย้าความสาคัญของไทยในลัทธิชาตินิยม (คลังชาติ
่ ) ต่อไปอีกว่า ความยิง่ ใหญ่และความสาคัญของไทย
เหนื อ กว่ าประเทศเพื่อ นบ้า น จากข้อ ความในบทความเรื่อ ง นาฏศิล ป์ ในหนัง สือ ที่จ ดั พิม พ์ใ นงาน
ั ่ ายของแม่น้ าโขง
พระราชทานเพลิงศพ พระยานัฎกานุ รกั ษ์ ไว้ว่า “พะม่า เขมร ไทยใหญ่ละไทยในฝงซ้
ย่อมนับถือไทยสยามเป็ นครูศลิ ปกรรมอันนี้...สยามกาลังเป็ นหัวใจแห่งสุวรรณภูม ิ เหมือนเอเธนส์เป็ น
อรพรรณ จันทรวงศ์ไพศาล, “เรียนประวัตศิ าสตร์ เพือ่ นบ้ านผ่าน “ฮีโร่ ” รู้เขา-รู้เรา สู่ ประชาคมอาเซียน”, 10 เมษายน 2556 (ออนไลน์),
เข้าถึงได้จาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1365585760 (วันที่คน้ ข้อมูล: 16 เมษายน 2558)
24
หลวงวิจิตรวาทการ, สยามกับสุ วรรณภูมิ: ภาค 1 อดีต (ม.ป.ท.: ม.ป.พ.), น.18.
25
เรื่ องเดียวกัน, น.22-23.
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หัวใจของกรีก”26 และท่านผูน้ ้ียงั เป็นผูม้ สี ่วนสาคัญในการสร้างและผลิตวีรกรรมของวีรชนไทย หนึ่งในนัน้
คือ วีรกรรมของท้าวสุรนารี
วีรกรรมของท้าวสุรนารีได้เข้าไปมีส่วนสาคัญในโครงเรื่องประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ไทยกับ
ลาวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้าเจ้าอยู่หวั ในเหตุ การณ์ กบฎเจ้าอนุ ว งศ์ ซึ่งในแบบเรีย น
ประวัตศิ าสตร์ชาติ (ลัทธิชาตินิยมฉบับหลวงวิจติ รวาทการ) ของไทยมองเจ้าอนุ วงศ์ ‚กบฎ‛ และส่งเสริม
วีรกรรมของท้าวสุรนารีทบ่ี อกเล่าเป็ นตานานสืบต่อมาว่ารบชนะลาว จนกลายเป็ นเรื่องราวในตาราเรียน
ผ่านกระบวนการผลิตซ้าทัง้ ในตาราเรียน บทเพลง บทละคร และอนุ สาวรีย27์ ขณะที่คนลาวเวียงจันทน์
กลับยกย่องเหตุการณ์ในครัง้ นัน้ เป็ น ‚วีรกรรมการกอบกู้อิสรภาพ‛ และเจ้าอนุ วงศ์เปรียบเหมือนเป็ น
‚พระนเรศวรแห่งเวียงจันทน์‛ และยังเป็นการสร้างความทรงจาร่วมกันทีล่ าวถูกกระทาย่ายีจากรัฐไทยใน
เวลานัน้ โดยผ่านเรื่องราววีรกรรมของเจ้าอนุ วงศ์ในฉบับของลาว มุมมองที่ต่างกันนี้ทาให้กลายเป็ น
ประเด็นทีล่ ะเอียดอ่อนและง่ายต่อการกระทบกระทังกั
่ นระหว่าง 2 ประเทศ อย่างทีเ่ คยมีกรณีเมื่อหลายปี
ที่ผ่านมา มีข่าวว่านายทุนและผู้กากับ ภาพยนตร์ไทยคนหนึ่งมีโครงการจะสร้างภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์
เรื่อง ‚วีรกรรมท้าวสุรนารี‛ ซึ่งทาให้เกิดการกระทบกระทังระหว่
่
างไทยและลาว รวมถึงการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครัง้ ที่ 24 ปี ค.ศ.2008 ทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา ทีน่ ักประวัตศิ าสตร์ไทยบางท่านออกมาเตือนว่าไม่
นาเรื่องวีรกรรมทีท่ ุ่งสัมฤทธิ ์มาแสดงในพิธเี ปิ ด ถ้าไม่อยากเกิดความขุ่นข้องหมองใจกับเพื่อนบ้าน นับ
รวมไปถึงแบบเรียนชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หนังสือประวัตศิ าสตร์ทว่ี างจาหน่ ายในลาว มีการ
กล่าวถึงเจ้าอนุ วงศ์ว่าเป็ น ‚มหาราช‛ หรือ ‚วีรกษัตริย์‛ ผูท้ ่พี ยายามกู้ชาติ และยังมีบทโต้ตอบวีร กรรม
ท้าวสุรนารีอย่างเผ็ดร้อน28 ซึ่งปรากฏการณ์เหล่านี้เป็ นการสะท้อนให้เห็น ‚บาดแผลในประวัตศิ าสตร์‛
ระหว่างสองประเทศร่วมน้ าโขงนี้ และยังรวมไปถึง ทัศนคติท่เี รามีต่อ ‚คนลาว‛ ที่มกั มีคากล่าวเปรียบ
เปรยความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศนี้ว่า ‚เป็ นบ้านพี่เมืองน้อง‛ แต่สงิ่ ที่เขียนในตาราเรียนและผลิต
ผ่านนวัตกรรมต่ าง ๆ แทบจะไม่ได้บ่งบอกถึงความเป็ น ‚พี่น้อง‛ กันแต่ อ ย่างใด และนี่ยงั ไม่รวมถึง
ทัศนคติทไ่ี ทยมีต่อคนลาวทีม่ กั จะแสดงให้เห็นถึงการดูหมิน่ และดูถูกคนลาว
ที่ก ล่าวมานี้ คือ ผลผลิต ของประวัติศาสตร์ (สานัก) ชาตินิยม ที่เริม่ มาจากผลิต ผลจากสมัย
อาณานิคมทีแ่ นวคิดสมัยใหม่ เรื่องรัฐชาติและเขตแดนได้เข้ามาเป็ นแนวคิดทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมากต่ อผูน้ า
ประเทศในอาเซียนขณะนัน้ และส่งผลต่อการสร้าง ‚ประวัตศิ าสตร์ (แบบคลัง)่ ชาติ‛ ที่มอี คติและจากัด
หลวงวิจิตรวาทการ (2479), นาฏศิลป์ (พระนคร: โรงพิมพ์พระจันทร์ ), น. 57 [พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยานัฏกานุรักษ์
(ทองดี สุ วสรรณภารต) เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2479 ณ วัดมกุฏกษัตริ ยาราม]. อ้างใน ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ (2557), “ประวัติศาสตร์ ของ
“ความหวัง” ในภูมิภาคอาเซี ยน”, น.182.
27
สายพิน แก้วงามประเสริ ฐ, “สายพิน แก้วงามประเสริฐ:เมื่อเจ้ าอนุวงศ์ ยนื ผงาด ตาราเรียน "ประวัตศิ าสตร์ ไทย" จะ "ปรับเปลีย่ น"
อย่างไร?”, 29 ธันวาคม 2553 (ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก http://www.prachatai.com/journal/2010/12/32478 (วันที่คน้ ข้อมูล: 18
เมษายน 2558).
28
สุ เจน กรรพฤทธิ์, “จากเวียงจันทน์ ถึงบางกอกตามรอยเจ้ าอนุวงศ์ คลีป่ มประวัตศิ าสตร์ ไทยลาว”, 18 ธันวาคม 2553 (ออนไลน์), เข้าถึง
ได้จาก http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=932 (วันที่คน้ ข้อมูล:
17 เมษายน 2558).
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ความรู้ ความเข้าใจต่อตัวเองและเพื่อนบ้าน อย่างในสังคมไทย ปจั จุบนั นี้ นักเรียนทุกคนจะได้เรียน
ประวัติศาสตร์ (ชาติ) ไทยและประวัติศาสตร์เพื่อนบ้าน (ส่วนที่เกี่ยวกับไทยและส่วนใหญ่จะหมายถึง
ประเทศทีม่ เี ขตแดนทีต่ ดิ กันและประวัตศิ าสตร์ทเ่ี กีย่ วข้องกัน อย่างเช่น พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย
ส่ ว นประเทศอื่ น ๆ ในอาเซีย น กลับ มีก ารกล่ า วถึ ง ค่ อ นข้า งน้ อ ย) แม้ จ ะมีก ารบรรจุ ก ารศึ ก ษา
ประวัติศ าสตร์ใ นระบบการศึก ษามาเป็ น เวลานาน แต่ ก ลับ พบว่ า เยาวชนไทยมีค วามรู้เ กี่ย วกับ
ประวัตศิ าสตร์ของประเทศเพื่อนบ้านอยู่อย่างจากัด หรืออาจใช้คาว่า ‚น้อยนิด‛ ก็ว่าได้ และส่วนที่ ‚รู‛้
คือ ผ่านกระบวนการผลิตและสร้างให้เกิดการรับรูป้ ระวัตศิ าสตร์ตามเจตจานงของผูน้ าประเทศในยุคสมัย
ต่าง ๆ เช่น เรื่องเจ้าอนุ วงศ์ของลาว และสงครามไทยรบพม่า เป็ นต้น ความรูแ้ ละความเข้าใจต่อเพื่อน
บ้านทีม่ อี ย่างจากัด เป็นผลิตผลมาจากประวัตศิ าสตร์ชาติ (นิยม) ทีส่ ร้างให้คนไทยมีอคติต่อเพื่อนบ้านใน
ลักษณะ ‚ศัตรูและบริวาร‛ นัน่ เป็ นเพราะว่าความรูเ้ กี่ยวกับเพื่อนบ้านของไทยยังมีไม่เพียงพอทีจ่ ะสร้าง
ความเข้าใจและทัศนคติทด่ี ตี ่อกันได้ อีกทัง้ ความรูท้ ม่ี ยี งั เป็ นการมองในลักษณะ Imperial Knowledge
มองไทยเป็ นศูนย์กลางและอยู่ในฐานะที่สูงกว่าหรือดีกว่าเพื่อนบ้ านที่ลอ้ มรอบ (มองพม่าเป็ นศัตรูถาวร
ของไทย, มองลาวเป็ นบ้านพีเ่ มืองน้องซึง่ แน่ นอนเรายกฐานะให้ไทยเป็ นเมืองพีท่ ม่ี นี ้องลาวตามหลังอยู่ ,
มองเขมรเป็ นเพื่อนบ้านทีเ่ ชื่อใจไม่ได้ ดังเช่นมีคาไทยทีว่ ่า ‚เขมรแปรพักตร์‛ ‚ลิน้ สองแฉก‛ ซึง่ บ่งบอก
ทัศนคติของไทยทีม่ ตี ่อเขมรเป็ นอย่างดี)29
เมื่อประวัตศิ าสตร์กระแสชาตินิยมได้เกิดขึน้ พร้อม ๆ กับการรับรูค้ วามเป็ น ‚รัฐชาติ‛ เชิงพืน้ ที่
ทาให้เกิดการสร้าง ‚ตัวตน‛ ของอดีต และกาหนด ‚โครงเรื่อง (plot)‛ ทางประวัติศาสตร์ ที่เน้ น ‚ผู้ด-ี
ผูร้ า้ ย‛ หรือ ‚ผูช้ นะ-ผูพ้ ่ายแพ้‛ คาถามคือ ประวัตศิ าสตร์กระแสนี้ยงั คงสามารถรับใช้ ‚สังคมปจั จุบนั ‛ ได้
จริงหรือ และประวัติศาสตร์ในลักษณะนี้ท่อี ยู่บน ‚ความไม่วางใจและดูถูก ‛ ต่อกัน ยังคงสามารถตอบ
โจทย์การสร้างความไว้วางใจ ที่จะนาไปสู่การสร้างความร่วมมือและการรวมเป็ นประชาคมอาเซียนได้
หรือไม่
สู่ “ประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน”
ความท้าทายประการหนึ่งสาหรับการเตรียมความพร้อมสู่การเปิด ประชาคมอาเซียน ทีก่ าลัง
จะเกิดขึน้ ในไม่ช้านี้ นัน่ คือ การปรับกระบวนความคิดใหม่ต่อเพื่อนบ้านจากการเป็ น ‚รัฐบริวารและรัฐ
ศัตรู‛ มาสู่การสร้างความร่วมมือและมีพน้ื ที่ทางประวัตศิ าสตร์-วัฒนธรรมร่วมกัน เสนอแนวทาง 2 ทาง
คือ การปรับแบบเรียนประวัตศิ าสตร์ให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงและนาไปสู่การสร้างความเข้าใจทีด่ ตี ่อกัน
แม้ท่ผี ่านมาจะได้มคี วามพยายามในการปรับปรุงเนื้อหาในแบบเรียนประวัตศิ าสตร์ (ไทย) แต่ก็ยงั คง
ตอกย้าให้เห็นว่า แบบเรียนก็ยงั คงเป็ นเครื่องมือทางการเมืองตามนโยบายของรัฐ เนื้อหาไม่ทนั ต่อยุค
สมัยและมีไม่มากพอที่จะทาให้เข้าใจเพื่อนบ้านได้อ ย่างเพียงพอ เหตุผลประการหนึ่งที่ทาให้ค วามรู้
เกี่ยวกับเพื่อนบ้านมีอย่างจากัด เพราะเรามักศึกษาเพื่อนบ้านผ่ านงานและหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์
อัมพร ฐิรัฐติการ (บรรณาธิการ) (2532). เอเชียตะวันออกเฉียงใต้: สายไปแล้วหรือยัง ? (กรุ งเทพฯ: โครงการอาณาบริ เวณศึกษา 5
ภูมิภาค), น.มปป.
29
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ของเราเอง ซึ่ง ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ‚ประวัติศ าสตร์อ คติ‛ (กรณีของไทย) เพราะถ้า ตราบใด เรายัง คงใช้
แบบเรียนประวัติศาสตร์อนั เป็ นมรดกที่ตกทอดมาจาก ‚รัฐชาติ (ราชา) นิยม‛ ก็ยงั คงเป็ นการผลิตซ้า
‚ความทรงจาและเรื่องเล่ า ‛ ในแบบเดิม ๆ ที่เ น้ น ‚ศัต รูและบริว าร‛ แต่ จะขาดความเข้าใจต่ อ บริบท
การเมือง สังคมและวัฒนธรรมในช่วงเวลานัน้ ๆ และทาให้ ‚ตัวเล็กตัวน้อย‛ แทบจะไม่มบี ทบาทในพืน้ ที่
ประวัตศิ าสตร์ทว่ี ่านี้เลย และหากตราบใดทีเ่ รายังมองประวัตศิ าสตร์เป็ น ‚ความเชื่อทีเ่ ปลีย่ นแปลงไม่ได้‛
มากกว่าทีม่ องว่าเป็ น ‚ความจริงทีพ่ สิ ูจน์ได้‛ เนื้อหาของประวัตศิ าสตร์กย็ งั คงวนเวียนอยู่กบั เรื่องเดิม ๆ
ที่เป็ นเรื่องของสงครามและการแย่งชิง ความสูญเสียและการทาลาย ความทรงจาร่วมเหล่านี้เอง ที่จะ
กลายเป็ นอุปสรรคสาคัญประการหนึ่งของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทีจ่ ะนาไปสู่ความร่วมมือได้อ ย่าง
แท้จริง โดยเฉพาะในประเด็นหลัง ควรเป็นแนวทางการศึกษาประวัตศิ าสตร์ใหม่ (โดยเฉพาะไทย) ทีค่ วร
ละทิ้งอคติและใช้วจิ ารณญาณในการทาความเข้าใจประวัติศาสตร์ นัน่ ก็ค งต้องย้อนกลับมาว่า เรา
จาเป็นต้องสร้างวัฒนธรรมของสังคมแห่งการเรียนรู้ มากกว่าทีจ่ ะบ่มเพาะสังคมแห่งความเชื่อและปิดกัน้
ตัวเอง
อีกประการหนึ่ง ทีท่ าให้ความรูต้ ่อเพื่อนบ้านมีอย่างจากัด คือ การศึกษาทีม่ กั ผ่านงานศึกษาของ
ชาวตะวันตก (ภาษาอังกฤษ) เพราะเราไม่สามารถอ่านงานประวัตศิ าสตร์ในภาษาของประเทศเพีอ่ นบ้าน
ได้ และนี่ เ ป็ น ข้อ จากัด ประการหนึ่ง ที่ทาให้ค วามเข้า ใจต่ อ เพื่อ นบ้านจึง น้ อ ยและมีอ ย่างอคติ ท าให้
กระบวนการเรีย นการสอนเกี่ย วกับ เพื่อ นบ้า นของเรายัง ไม่ ส ามารถไปสู่ จุ ด หมายที่ต ัง้ ไว้ไ ด้ โดย
เฉพาะงานด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่ผี ลิตออกมาในช่วงของสงครามเย็นโดยนักวิชาการจากโล ก
ตะวันตก โดยเฉพาะ สหรัฐอเมริกา ได้กลายเป็ นรากฐานสาคัญของการศึกษาภูมภิ าคนี้ งานวิชาการ
เหล่านี้จงึ ได้ทาให้เกิดภาพมายาคติ ‚ภัยจักรวรรดินิยมและภัยคอมมิวนิสต์‛ ซึง่ ส่งอิทธิพลต่องานเขียน
ประวัติศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ผ่านมา ดังนัน้ การส่งเสริมการเรียนภาษาเพื่อนบ้านจึงเป็ น
เงือ่ นไขทีส่ าคัญประการหนึ่งของการขยายขอบเขตความรูแ้ ละทาความเข้าใจเพื่อนบ้าน
แนวทางทีส่ อง คือ การมองข้าม ‚ประวัตศิ าสตร์ชาติ‛ ทีอ่ ธิบายด้วยเขตแดนและสานึกของความ
เป็ นชาติ ทัง้ ๆ นี้แนวคิดเหล่ านี้ ล้วนแล้วแต่เ กิดขึ้นมาในภายหลัง ซึ่งก่ อนหน้ านี้ รั ฐและกลุ่ มคนใน
ภูมภิ าคนี้หลอมรวมกันด้วยวัฒนธรรมทีร่ ว่ มกัน ยอมรับในความแตกต่างและหลากหลายทีม่ ี ดังนัน้ หาก
สามารถเปลีย่ นโครงเรือ่ งจาก ‚ประวัตศิ าสตร์ชาติ‛ มาเป็ น ‚ประวัตศิ าสตร์วฒ
ั นธรรม‛ก็อาจเป็ นแนวทาง
หนึ่งที่จะทาให้เกิดการรับรู้ในการเป็ นชุมชนเดียวกัน ไม่ต้องมาขัดแย้งหรือทะเลาะว่า ‚เป็ นของใคร‛
อย่างในกรณีเขาพระวิหาร ที่เป็ นกรณีพพิ าทที่กินเวลามานานหลายทศวรรษระหว่างไทยกับกัมพูชา
แม้ว่าในปจั จุบนั เขาพระวิหารได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกแล้วก็ตาม แต่ความขัดแย้งที่หาข้อยุตไิ ม่ได้
ระหว่าง 2 ประเทศนี้ ทาให้เขาพระวิหารยัง ไม่สามารถเปิ ดให้กบั นักท่องเที่ยวเข้าไปเยือนได้ ในความ
เป็ นจริง เอเชียตะวันออกเฉี ย งใต้ ซ่ึงเป็ น แหล่ ง ที่อุ ดมด้ว ยทรัพยากรธรรมชาติแ ละแหล่ งโบราณคดี
ประวัติศ าสตร์ รวมถึง ความมังคั
่ งทางวั
่
ฒนธรรม ท าให้ม ี ส ถานที่ถึง 36 แห่ง ใน 8 ประเทศที่ได้ข้นึ
ทะเบียนเป็ นมรดกโลก ประเด็นคือ เราจะทาอย่างไรที่จะทาให้แหล่ งมรดกโลกที่มใี นอาเซียนได้ก่ อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กบั ประเทศสมาชิกเมื่อเปิดสู่ประชาคมอาเซียน โดยก้าวข้าม ‚ประวัตศิ าสตร์
(ความเป็น) ชาติ‛ มาสู่ ‚ประวัตศิ าสตร์รว่ มทางวัฒนธรรม‛ แทนทีจ่ ะเน้นการศึกษาทีม่ ติ ทิ างการเมืองเป็ น
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ตัว น า ก็ อ าจเน้ น มิติ ค วามสัม พัน ธ์ ท างวัฒ นธรรมและเศรษฐกิ จ เป็ น กรอบการท าความเข้ า ใจ
ประวัตศิ าสตร์ของเพื่อนบ้านในภูมภิ าคนี้
อย่างในกรณี ‚ถนนการท่องเที่ยวอู่อารยธรรมขอม‛ หากลบเส้นเขตแดนระหว่างไทย กัมพูชา
และลาวออกไป จะพบว่าในพื้นที่ของทัง้ 3 ประเทศยังมีปราสาทหินอยู่ จานวนหลายแห่ง ซึ่งถูกสร้าง
ขึน้ มาเมื่อครัง้ สมัยที่อาณาจักรนครวัดรุ่งเรืองและยิง่ ใหญ่ ปราสาทเหล่านี้จงึ เปรียบเสมือนเป็ นตัวแทน
ของ ‚อู่อ ารยธรรม‛ ขนาดใหญ่ ของผู้ค นในบริเ วณนี้ โดยมีปราสาทนครวัดเป็ นศูนย์กลางสาคัญ ซึ่ง
ในขณะนี้ ภายใต้ค วามร่ว มมือ ในการพัฒนาโครงข่ายเส้น ทางคมนาคมที่เ ป็ นโครงสร้า งพื้น ฐานทาง
เศรษฐกิจที่สาคัญ ทาให้ประเทศต่าง ๆ ในภูมภิ าคนี้ถูกเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้น (connectivity) ด้วย
โครงข่ายเหล่านี้ ดังนัน้ หากพิจารณาดูเส้นทางหลวงหมายเลข 24 จากอาเภอสีคว้ิ (นครราชสีมา) ตัด
ขนานกับเส้นเขตแดนของประเทศไปจนถึงอาเภอเดชอุดม (อุบลราชธานี) และจากถนนสายนี้จะสามารถ
แยกไปเมืองเสียมเรียบ เพื่อไปยังปราสาทนครวัด และถนนสายนี้ยงั เชื่อมไปยังปราสาทพระวิหารอีกด้วย
ฉะนัน้ หากจะชวนคิดในบริบทของการท่องเทีย่ วแล้ว ก็น่าสนใจอย่างมากทีจ่ ะเชื่อมแหล่ งท่องเทีย่ วทีเ่ ป็ น
ปราสาทหินในทัง้ สามประเทศเข้าด้วยกัน หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คอื สร้างเส้นทางการติดต่อในลักษณะ ‘ถนน
สายวัฒนธรรม’ หรืออาจเรียกว่าเป็ น ‘ถนนสายปราสาทหิน’ เช่นทีอ่ าเซียนกาลังมีระบบโลจิสติกส์ทเ่ี ป็ น
‘การเชื่อมต่อในภูมภิ าค’ (Regional Connectivity) ซึง่ หากการเชื่อมต่อ เช่นนี้เป็ นไปได้แล้ว เราก็อาจจะ
มี ‘การเชื่อมต่อกันทางวัฒนธรรม’ (Cultural Connectivity) ในรูปแบบของเส้นทางการท่องเทีย่ วเพื่อ
เยีย่ มชมปราสาทหินในกัมพูชา ลาว และไทย จนอาจถือเป็นจุดขายใหญ่ของการท่องเทีย่ วของประชาคม
อาเซียนในอนาคตอีกด้วย
ย้อนกลับมาสู่กรณีพพิ าทเขาพระวิหาร ถ้าเราคิดในมิตกิ ารท่องเทีย่ วเช่นนี้ พื้นทีค่ วามขัดแย้ง
รอบตัวปราสาทพระวิหารก็สามารถเปลี่ยนเป็ นพื้นที่พฒ
ั นาร่วม โดยมีจุดมุ่งหมายสาคัญ เพื่อให้เป็ น
‘พื้นที่พฒ
ั นาร่วมทางวัฒนธรรม’ (Joint Cultural Development Area หรือ JCDA) เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ในการใช้พน้ื ทีท่ างวัฒนธรรมร่วมกัน และหากทาได้จริงก็จะทาให้พน้ื ที่ของปราสาทพระวิหาร
โดยรอบมีความสมบูรณ์ ซึง่ จะทาให้เห็นความเชื่อมต่อของส่วนต่างๆ เช่น ในกรณีของผามออีแดง สระ
ตราว เป็ นต้น และในกรอบทีใ่ หญ่กว่าพื้นที่เฉพาะส่วนของปราสาทพระวิ หาร หากเราสามารถก้าวข้าม
ความขัดแย้งได้โดยไม่ยดึ ติดอยู่กบั ลัทธิชาตินิยมคับแคบที่อาจจะดารงอยู่ในทัง้ สองด้านของเส้นเขต
แดนแล้ว การสร้างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในรูปของปราสาทหินอาจจะสามารถนามาใช้เป็ นส่วน
หนึ่งของเสาสังคมวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียน 30 ในท้ายทีส่ ุด ก็คงจะดีไม่น้อย หากสามารถบริหาร
จัดแหล่งท่องเทีย่ วในกลุ่มวัฒนธรรมเดียวกันที่อยู่ใกล้เคียงกันให้เป็ น ‚ถนนการท่องเทีย่ วแห่งอาเซียน‛
และร่วมกันชาระประวัตศิ าสตร์ระหว่างไทยกับกัมพูชา หรือกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ เพื่อสร้างความ
เข้าใจทีจ่ ะช่วยส่งเสริมต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในฐานะมิตรประเทศต่อกัน
30

สุ รชาติ บารุ งสุ ข, “ทัวร์ ปราสาทหิน :ชวนเที่ยว ไม่ ชวนทะเลาะ”, 13 เมษายน 2557 (ออนไลน์), เข้าถึงได้จาก

http://www.etatjournal.com/web/menu-read-web-etatjournal/menu-2014/menu-2014-apr-jun/579-22557prasat-hin (วันที่คน
้ ข้อมูล: 17 เมษายน 2558).
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บทสรุป
การเปิ ดประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) ทีก่ าลังจะมาถึงนี้ จะเป็ นบทพิสูจน์
สาคัญของความสาเร็จในการผนึกกาลังของอาเซียน ทีจ่ ะสร้างความร่วมมือบนความไว้วางใจต่อกัน เพื่อ
นาพาให้ส มาชิกอาเซียนไปสู่เ ป้าหมายของความมันคง
่ ความมังคั
่ ง่ และพลเมือ งที่มคี วามสุข แต่ ใ น
ขณะเดียวกัน มีนักวิชาการจากหลายภาคส่วนที่วเิ คราะห์และให้ความเห็นที่น่าเป็ นห่วงว่า อาเซียนจะ
สามารถร่วมมือกันได้จริงหรือไม่ การรวมกลุ่มเป็ นประชาคมอาเซียนนัน้ อาจจะนามาซึ่งการแข่งขัน
มากกว่ า ที่จ ะสร้า งความร่ว มมือ สืบ เนื่ อ งจากความแตกต่ า งทางพื้น ฐานทางเศรษฐกิจ และสัง คม วัฒนธรรม ช่องว่างและความเหลื่อมล้าระหว่างประเทศสมาชิกยังมีมากจนเกินไป และยิง่ กว่านัน้ ความ
ทรงจาร่วมในประวัติศาสตร์ท่มี กั จะอยู่ในกรอบคิดของ ‚ศัตรูและบริวาร‛ หรือ ‚ผู้ชนะและผู้แพ้‛ หรือ
‚พวกเดียวกันกับคนอื่น‛ ทาให้เกิดความไว้วางใจต่อกันได้ยาก และยิง่ ยากต่อการนาไปสู่ความร่วมมือที่
แท้จริง สาหรับไทยเองก็เช่นเดียวกัน ควรปรับจากการใช้ ‚ประวัตศิ าสตร์เพื่อการสร้างสานึกแห่งความ
เป็ นชาติและเอกภาพ‛ มาเป็ นการผลิตงานประวัตศิ าสตร์ท่มี ุ่งส่งเสริมการสร้างทัศนคติต่อเพื่อนบ้านใน
มิตคิ วามสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อลดความหวาดระแวง สร้างความไว้วางใจ นาไปสู่ความร่วมมือ
พัฒนาภูมภิ าคนี้อย่างยังยื
่ นต่อไป
ดังนัน้ หากอาเซียนให้ความสาคัญกับ ‚พลเมืองอาเซียน‛ ทีจ่ ะเป็ นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อน
ประชาคมไปสู่เป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้ ประชาคมแห่งนี้ไม่ควรเป็ นประชาคมแห่งธุรกิจการลงทุนแต่เพียงอย่าง
เดียว แต่ต้อ งมีมติ ิค วามสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษ ย์ด้ว ยกัน ถึงแม้เราอาจไม่ส ามารถลบประวัติศ าสตร์ท่ี
เจ็บปวดทีถ่ ูกฝงั ในสานึกไปได้ (ทีร่ บั รูก้ นั มานาน) แต่เราสามารถปรับวิธคี ดิ และมุมมองประวัตศิ าสตร์ ใน
เชิงสร้างสรรค์ต่ อกันได้ เช่น การสร้างประวัติศ าสตร์ร่วมทางวัฒนธรรม และในอีกทางหนึ่ง อย่างที่
ธงชัย วินิจจะกูลได้เสนอว่า เราต้องสร้างวัฒนธรรมทางประวัตศิ าสตร์ใหม่ คือ เราต่างต้องยอมรับและ
อดทนต่อกันในเชิงประวัตศิ าสตร์ เพราะความเป็ นจริง เราไม่สามารถลบประวัติ ศาสตร์ทเ่ี จ็บปวดเหล่านี้
ไปได้ แต่เราสามารถปล่อยให้ประวัตศิ าสตร์เหล่านี้แสดงตัวออกมา โดยเราไม่เอาตัวเราเข้าไปโกรธแค้น
หรือยินดีกบั ประวัติศาสตร์เหล่านัน้ เราควรจะยินดีรบั รู้อย่างมีวจิ ารณญาณ 31 และนี่จงึ เป็ นเงื่อนไขที่
จาเป็นต่อการสร้าง ‚ประชาคมของพลเมืองอาเซียน‛ อย่างแท้จริง
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