วิกฤตไทย – พม่ า : รักชาติกับปล้ นชาติ (1)
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ไทยกับพม่ามีอะไรเป็ นพิเศษหรือไม่ คําตอบคือมีเป็ น “ศัตรู ถาวร” ดูเหมือนจะเป็ นคําตอบ
ทีเลียงไม่ได้ แต่ความสัมพันธ์เช่นนีเกิดตังแต่เมือไร เกิดได้ อย่างไร เพืออะไร จะเปลียนแปลงได้ ไหม
ถ้ าจะเปลียนเพราะอะไรและทําอย่างไร เพืออะไร โดยใคร ล้ วนแต่เป็ นคําถามมากมายทีคนไทย
จําเป็ นจะต้ องคํานึงถึง
ชีวิตผมดําเนินมากว่าครึงศตวรรษได้ สมั ผัสพม่าในฐานะศัตรูตวั ร้ ายและจะต้ องเป็ นศัตรู
ต่อไปชัวนิจนิรันดร์ โดยผ่านทางกระบวนการแห่ งการสร้ างศัตรู ถาวร ทังในห้ องเรี ยนในวิช า
ประวัติศาสตร์ไทย และนอกห้ องเรียนผ่านทางเพลงปลุกใจ ละคร หนัง ตังแต่เพลงและละครเรื อง
“ลูกสุพรรณ” เพลง “ต้ นตระกูลไทย” ทีบางตอนบรรยายถึงวีรชนแห่งบ้ านบางระจัน แต่เพลงทีดูจะ
มีอิทธิ พลที สุดต่อการสร้ างความรักชาติไทยบนฐานของการเกลียดพม่าน่าจะเป็ นเพลงที มีเนื อ
ตอนต้ นว่า “อยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อน ……” ทีถูกนํามาเปิ ดออกอากาศและร้ องกันอย่าง
ต่อเนืองตลอดเวลาสีสิบ-ห้ าสิบปี หนังเรื อง “บางระจัน” และ “สุริโยไท” คือประจักษ์ พยานล่าสุด
ของการสร้ างความสัมพันธ์แบบศัตรูถาวรระหว่างไทย-พม่า ทีน่าวิตกเป็ นอย่างยิง นียังไม่นับการ
ออกข่าวและการสร้ างสถานการณ์ในแนว “เลือดต้ องล้ างด้ วยเลือด” ในช่วงเดือน-สองเดือนทีผ่าน
มา
เหตุทีน่าวิตกส่วนหนึงเป็ นเพราะผมไม่เชือว่าโดยเนือแท้ แล้ ว สงครามไทย-พม่าทุกยุคสมัย
เป็ นสงครามระหว่างประชาชนต่อประชาชน หากเป็ นสงครามความขัดแย้ งระหว่าง “ผู้นํากับผู้นํา”
ประชาชนระดับล่างของทังสองฝ่ ายไม่มีอะไรได้ มีแต่เสีย ข้ อสรุปนีมาจากสงครามทีเกิดขึนทุกหน
แห่งและทุกยุคสมัย ไม่จํากัดเฉพาะสงครามไทย-พม่าเท่านัน ไม่มีสงครามไหน ๆ ในโลกทีถูกก่อ
ขึนมาโดยประชาชน แม้ กระทังสิงทีเรี ยกกันว่า “สงครามประชาชน” ก็เป็ นสงครามทีฝ่ ายนําอ้ าง
ประชาชนเพือผลทางการเมือง แต่ทีไม่อาจปฏิเสธได้ คือ ประชาชนเป็ นฝ่ ายตายมากกว่าผู้นําในทุก
ๆ สงคราม
เหตุที ทํ า ให้ เ รื องความสัม พัน ธ์ ไทย-พม่า น่าวิ ตกอี ก ส่ว นหนึ ง เป็ นเพราะผมไม่เ ชื อว่า
ความสัมพันธ์แบบศัตรูถาวรนี มีประโยชน์อะไรต่อประเทศไทยในยุคปั จจุบัน ทีผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติ ต้ อ งวางอยู่ บ นผลประโยชน์ ข องประชาชนส่ว นใหญ่ ไม่ใ ช่ ผ ลประโยชน์ ข อง
ประเทศชาติบนฐานของผลประโยชน์ของกลุม่ ผู้นํากลุม่ ใดกลุม่ หนึง ในทางกลับกัน การตระหนักรู้
เพือสร้ างประชาธิปไตยแบบเดียวกันนีกําลังเริมก่อตัวขึนในประเทศพม่าด้ วยเช่นกันโดยขบวนการ
ต่อสู้ทางการเมือง เช่นจากฝ่ ายอองซาน ซูจีเป็ นต้ น
พูดอีก อย่างหนึงคือ เมือมองดูเ งื อนไขในระดับ นานาชาติ เงื อนไขระดับ ภูมิภาค และ
เงือนไขภายในประเทศประกอบเข้ าด้ วยกันทังของไทยและของพม่ายุคสมัยของความเป็ นศัตรู
ถาวรสินสุดลงแล้ ว …… ไทย-พม่า จะต้ องสร้ างความสัมพันธ์ขึนมาใหม่บนฐานของความเป็ น
“เพือนบ้ าน” ทีจะต้ อง “มีเรื องอะไรดี ๆ” ทีจะพูดถึงกันและกันบ้ าง เพือ “สร้ าง” ฐานทีเป็ นบวก
สําหรับความสัมพันธ์ในยุคใหม่ทีวางอยู่บนผลประโยชน์ และการมีสว่ นร่วมของประชาชนอีกทีหนึง
“เรา” (ผมหมายถึงประชาชนคนไทย) อาจไม่มีสิทธิห รื อความชอบธรรมใด ๆ ทีจะไป
เรียกร้ องให้ รัฐบาลพม่าปรับเปลียนท่าทีใด ๆ ต่อประเทศไทย เพราะรัฐบาลพม่าไม่ใช่รัฐบาลทีเรา
เลือกเข้ ามา แต่เรามีสิทธิเต็มทีทีจะเรียกร้ องให้ รัฐบาลไทยให้ ความกระจ่างและดําเนินการเกียวกับ
พม่าอย่างโปร่งใส และด้ วยระบบคิดใหม่ ท่าทีใหม่ทีมีลกั ษณะสร้ างสรรค์ พูดอีกอย่างหนึงคือตาม
ตัวหนังสือแล้ วเราไม่มีสิทธิทีจะเข้ าไป “กวาดบ้ าน” ในพม่า แต่เรามีสิทธิ ทีจะ “กวาดบ้ านเรา” ให้
สะอาดขึนมาได้ อย่างน้ อยก็ในบางระดับ
สิงแรกทีสังคมไทยจะต้ องทําคือ ต้ องตังคําถามว่า “จริง ๆ แล้ วเรื องราวความขัดแย้ ง
ไทย-พม่ าเกิดจากอะไร?” มันเป็ นความแค้ น ความเกลียดชังระหว่างคนสองชาติอนั ต่อเนืองกัน
มาอย่างไม่จืดจางถึงสองร้ อยกว่าปี จริงหรือ? หรือว่าความแค้ น ความเกลียดชังดังกล่าว “ถูกสร้ าง
ขึน” เพือให้ ผ้ ปู กครองหรือผู้นําของฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง หรือทังสองฝ่ ายใช้ เป็ นม่านหมอกควัน เพือปิ ด
กันไม่ให้ ประชาชนของทังสองฝ่ ายมองเห็น “ความเป็ นจริง” ทีเกิดขึน เพราะถ้ าทุกอย่างมันโปร่งใส
แล้ ว ความรักชาติแบบใหม่บนหลักการและเหตุผลก็จะนําไปสู่ “อารมณ์ ความรู้สึก” ทีไม่สดุ โต่ง
จนเกินไป กลับทังยังปรับเปลียนได้ ตามบริบทและข้ อมูล
คนไทยจํานวนหนึงรู้ดีว่า มายาคติว่าด้ วยพม่าเป็ นศัตรูถาวรนัน ถูกปลุกและสร้ างขึนมา
เมือไม่กี สิ บ ปี มานี เอง สร้ างขึนมาเพื อใช้ เ ป็ น “เครื องมือ” ในการสร้ างรัฐ ชาติสมัย ใหม่ห ลัง
สงครามโลกครังทีสองนีเอง รัฐชาติไทยสมัยใหม่ทีว่านี ไม่อาจอ้ างสถาบันพระมหากษัตริย์เป็ นแก่น
แกนได้ เนื องจากเป็ นรัฐชาติสมัย ใหม่ทีอ้ างอํานาจของประชาชน ดังนัน ในระยะนัน ฐานอาจ
คลอนแคลน จึงต้ องสร้ างความรักชาติขนมาใหม่
ึ
บนฐานของคําว่า “ชาติไทย” ด้ วยเหตุนี ชาติไทย
จึงกลายเป็ นองค์ประธานใหม่ในภาษาทางการเมือง “เรา” หรื อ “ชาติไทย” กลายเป็ นคําทีใช้ แทน
กันได้ แต่ทังนีจะต้ องมีอีกฝ่ ายหนึงหรื อ “คนอืน” ไม่เช่นนันความเป็ น “เรา” ก็เกิดขึนไม่ได้ หรื อ
เกิดขึนได้ แต่จะไม่ชดั เจนและไม่มีพลัง

พูดอีกอย่างหนึงคือ ย้ ายคูข่ องความขัดแย้ งจากภายใน ระหว่างรัฐไทยแบบประเพณีเดิม
กับรัฐไทยสมัยใหม่บนฐานอํานาจสามัญชน ออกไปสู่ค่คู วามขัดแย้ งใหม่ภายนอกทีจําเป็ นต้ อง
สร้ างขึนมา
คราวนีคงไม่ใช่เรืองยากทีจะเดาว่าใครคือ “คนอืน” ทีถูกสร้ างขึน จีน เวียดนาม พม่า ลาว
เขมร มลายู และชาวเขาเป็ นตัวอย่างของ “คนอืน” ทีถูกสร้ างขึนมาในบริ บทหรื อเงือนไขแวดล้ อม
ต่าง ๆ ในแต่ละยุคแต่ละสมัยของการสร้ างชาติแบบ “รักชาติคือรักเรา เกลียดเขาคือรักชาติ”
อย่างไรก็ตามน่าสังเกตว่าในบรรดา “คนอืน” ทีผู้นําไทยมักใช้ เป็ นเครื องมือในการสร้ าง
ความรักชาติมีสองประเทศเท่านันทีใช้ บ่อยทีสุดคือจีนกับพม่า!
ทําไมจะต้ องเป็ นจีนกับพม่า ทําไมไม่เวียดนาม ลาว เขมร มลายู …..
คําตอบดูเหมือนจะอยู่ทีจิตวิทยาของการสร้ างความเป็ นเรา-เป็ นเขาแบบศัตรูค่อู าฆาต
เพราะว่าการรวมกันหรือการสร้ างความรักชาติบนความเกรงกลัว ความพ่ายแพ้ แก่คนอืนเขา แม้ จะ
ดูไม่ค่อยมีศกั ดิ ศรี แต่ในแง่ป ระสิทธิผลนันดีกว่าความรัก ชาติบนชัย ชนะ ……. ความเจ็บปวด
ความเคียดแค้ น ความชิงชัง หากใช้ อย่างรอบรู้ อาจมีพลังมากกว่าความรักชาติอนั เกิดจากชัยชนะ
และความฮึก เหิ ม ซึงถ้ าไม่ระวังให้ ดีก็จ ะมีความประมาทเกิ ดขึนด้ วย ยิงในการเป็ นผู้แพ้ ได้ รับ
คําอธิบายว่าเกิ ดจาก “การแตกเป็ นก๊ กเป็ นเหล่า” “การแตกสามัคคี” ก็ยิงเห็นได้ ชัดว่า การสร้ าง
เรื องราวทางประวัติศาสตร์ ก็เพื อรับใช้ ความสัมพันธ์เ ชิงอํานาจในยุคต่อ ๆ มา ในกรณีนีคือการ
สร้ างความรักชาติ เพราะฉะนันจึงกล่าวได้ วา่ ประวัติศาสตร์ไม่มีหน้ าทีรับใช้ อดีต
“ชนชาติไทยถูกขับไล่จากอาณาจักรน่านเจ้ า” อพยพถอยร่นลงมาจนถึงแหลมทองอันเป็ น
ทีมันสุดท้ าย “จะสู้ทีนีสู้ตรงนี” เพราะจะตกทะเลไม่มีทีจะหนีอีกต่อไปแล้ ว วาทกรรมเชิงสร้ างความ
รักชาติชดุ นีมีจีนเป็ น “คนอืน” ผู้รุกราน
“เสียกรุง” และ “อยุธยาไม่สินคนดี” เป็ นการสร้ างความรักชาติบนความพ่ายแพ้ ต่อพม่า
เคยสังเกตดูไหมว่า ผู้นําไทยไม่คอ่ ยใช้ เรืองราวไทยตีลาว เขมร หัวเมืองมลายูทีไทยเป็ นฝ่ ายชนะมา
เป็ นเครืองมือในการสร้ างความรักชาติไทยสักเท่าไรเมือเทียบกับการพ่ายแพ้ ตอ่ พม่า
ดังนัน จะเห็นได้ วา่ การสร้ างความรักชาติไทยจึงมักใช้ จีนกับพม่าเป็ นเครืองมืออย่างได้ ผล
มาเรือย ๆ ทังนี ก็เพราะทังสองชาตินีเคยตีเมือง “ชนเผ่าไทย” (ไม่ใช่ประเทศไทย) แตกด้ วยกันทัง
คู!่
แล้ วความรักชาติมนั เสียหายตรงไหน? หลายคนอาจตังคําถาม
คําตอบคือไม่เสียหายอะไร กลับดีเสียอีก ผมเองก็ประกาศตัวเองได้ เลยว่า “ผมรักชาติ”!
แต่ ความรักชาติใน พ.ศ.นี จะต้ องเป็ นความรักชาติทีอยู่บนฐานของสติและปั ญญา
บนพืนฐานของความรู้ ข้ อมูลข่ าวสารทีถูกต้ อง โปร่ งใส และเป็ นความรักชาติทีประชาชน
ทุกหมู่เหล่ าต้ องมีส่วนร่ วมในการสร้ างมันขึนมา

ไม่ เ ช่ นนันแล้ ว ความรั กชาติก็จะเป็ นมายาคติทีทํา หน้ าทีเป็ นหมอกควันปิ ดกั น
ไม่ ให้ ประชาชนมองเห็นการปล้ นชาติ ปล้ นแผ่ นดินทีเกิดขึนเบืองหลังความรักชาตินัน

…………………………..

