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คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ผู เขี ย นคื อ ธงชั ย วิ นิ จ จะกู ล ป จ จุ บั น เป น นั ก วิ จั ย อาวุ โ สที่ Institute
of Developing Economies (IDE-JETRO) ประเทศญี่ปุน ธงชัย วินิจจะกูล
เปนที่รูจักกันดี โดยเฉพาะในงานเขียนเรื่องภูมิกายาสยาม (Siam Mapped) (1984)
ซึ่งเปนหนังสือที่เปนผลลัพธของวิทยานิพนธปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยซิดนีย
ประเทศออสเตรเลีย ธงชัยเปนนักประวัติศาสตรที่มีความสนใจในประเด็นเรื่อง
วาทกรรมและมโนทัศนความเปนไทย/ความเปนอืน่ คนไทย/คนอืน่ ประวัตศิ าสตร
ชาตินยิ ม วัฒนธรรมประวัตศิ าสตร ตลอดจนการทีช่ นชัน้ นําในสยามและกรุงเทพฯ
สร า งความรู ใ นเรื่ อ งเหล า นี้ ผ า นทางสื่ อ ต า งๆ เช น งานชาติ พั น ธุ ว รรณนา
หรือชาติพันธุนิพนธ ไปจนถึงการแสดง และพิพิธภัณฑ
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ในหนังสือคนไทย/คนอื่น วาดวยคนอื่นของความเปนไทยเลมนี้ ธงชัย
นําเสนอ วิเคราะห วิพากษ ประเด็นเหลานี้ พรอมทั้งเสนอใหมีการคิดวิเคราะห
ทบทวน ความรู ความเขาใจ ความเชื่อ ที่คนในสังคมไทยมีตอมโนทัศนและ
วาทกรรมหลักๆ เกี่ยวกับคนไทยและความเปนไทย คนอื่นและความเปนอื่น
ตลอดจนชี้ใหเห็นถึงการกอรางของมโนทัศนและวาทกรรมเหลานี้ ผานปฏิบัติการ
ของชนชั้นนําสยามสมัยรัชกาลที่ 5 ตอเนื่องมาจนถึงยุคผูปกครองกรุงเทพฯ
ซึง่ มีรปู แบบทีห่ ลากหลายตัง้ แตงานชาติพนั ธุน พิ นธ ทีบ่ นั ทึกการเดินทางของชนชัน้ นํา
ทีถ่ กู สงไปปกครองหัวเมืองตางๆ ในสยาม และการเดินทางเพือ่ ไปแสวงหาสถานะ
ตัวตนของผูปกครองสยามในประเทศตะวันตกอื่นที่ศิวิไลซ
บทความและปาฐกถาพิเศษที่นําเสนอในหนังสือเลมนี้ ไดรับการเผยแพร
ในวาระตางๆ ตั้งแตป 2536 เปนตนมา แบงเนื้อหาในหนังสือเปน 4 ภาค 7 บท
นอกจากนี้ ในภาคผนวก ไดแนบเอกสารรายละเอียดวิชาสัมมนา Orientalism
ซึ่งเปนวิชาที่ธงชัยสอนที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ในชวงระหวางป
พ.ศ. 2541-2549 ไวดวย
แมแตละบทจะมีชื่อบท และเนื้อหา จุดเนน ที่ดูเหมือนวาจะแตกตางกัน
หากเมื่ออานเรียงรอยกันไป กลับพบวา คําสําคัญที่เปนหัวใจของขอโตแยง และ
ขอนําเสนอหลักของธงชัย ปรากฏรองรอยอยูในทุกบท คําสําคัญเชน อดีต สถานะ
อัตลักษณ ศิวิไลซ ความเจริญกาวหนา ทันสมัย ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
ประวัตศิ าสตร ความรูเ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร และความเกีย่ วของเชือ่ มโยงกับความ
เขาใจตัวตนของคนไทย ความเปนไทย ความเปนอื่นและคนอื่นหลายรูปแบบ
ทั้งในผืนดินตน เพื่อนบาน และตะวันตก ไดรับการรอยเรียงเพื่อนําไปสูการสราง
ความเขาใจที่ใชวิจารณญาณ ในการคิดวิเคราะห ตั้งคําถาม และพูดคุย ถกเถียง
แลกเปลี่ ย นกั น อย า งอิ ส ระ เกี่ ย วกั บ สิ่ ง ที่ เราเชื่ อ กั น ว า เป น เกณฑ นิ ย ามของ
ความเปนไทย และความเปนอืน่ ไมวา คนอืน่ นัน้ จะเปนผูท รี่ ว มอยูใ นผืนดินเดียวกัน
แตถูกมองวาเปนอื่นเพราะตางกันในกาล อาจเปนชาวปา ชาวเขา ชาวบานนอก
หรื อ ผู แ ปลกแยก (กรณี ป ต ตานี ) หรื อ คนอื่ น ในประเทศเพื่ อ นบ า นในภู มิ ภ าค
และคนอื่นที่เปนฝรั่ง เปนตะวันตก
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บริบทของสังคมไทย (และสยาม) ที่ธงชัยนําเสนอในหลายบทความใน
หนังสือเลมนี้ ทําใหเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงยุคสมัยจากรัฐราชาธิราชเปนรัฐชาติ
สมัยใหม ที่นับวาใหมมาก มีอายุแครอยกวาปเทานั้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ไมวา จะเปนลัทธิลา อาณานิคม ระเบียบโลกใหม การขยายตัวของอุตสาหกรรมและ
การคา ความรูทางวิทยาศาสตร ความกาวหนาทางเทคโนโลยี สงผลกระทบอยาง
สําคัญตอสํานึกรับรูเ กีย่ วกับสถานะของตนเอง และจักรวาลวิทยา โดยเฉพาะสําหรับ
ชนชั้นนําสยามสมัยรัชกาลที่ 5 ที่ตระหนักรูถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะกระทบกับ
สถานะและผลประโยชนของตนในระเบียบโลกใหม ทําใหเกิดความพยายามที่จะ
ยืนยันสถานะตัวตนในยุคสมัยใหม แสวงหาอัตลักษณที่อาจอางเอาเปนความ
ภาคภู มิ ใจว า ได ร ว มอยู ใ นขบวนและเส น ทางอั น ศิ วิ ไ ลซ กั บ อารยะตะวั น ตก
ผานการเปรียบเทียบกับกลุมชนผูรวมอยูในผืนดินเดียวกัน เทศะเดียวกัน แตถูก
จั ด ผั ง จํ า แนกทางชาติ พั น ธุ ใ ห ดู ต า งกาล เป น อดี ต หรื อ เป น ผู แ ปลกแยกทาง
วัฒนธรรมหรือศาสนา เชน ในกรณีปตตานี
ความพยายามที่จะยืนยันสถานะ อัตลักษณตนเองในระเบียบโลกใหมของ
ชนชั้นนําสยาม และที่สืบทอดตอมาถึงผูปกครองกรุงเทพฯ นําไปสูสิ่งที่ธงชัย
นําเสนอวาเปน ตารางแจกแจงเทศะและยุคสมัยของอารยธรรมหรือความศิวิไลซ
จัดวางคนอื่นในผืนดินตนประเภทตางๆ ตลอดจนเพื่อนบาน และชาวตะวันตกไว
บนตําแหนงตางๆ บนผังของวัฒนธรรมและยุคสมัยของความศิวิไลซ ธงชัยเนนวา
แมแนวคิดเรื่องความศิวิไลซจะไมมีความชัดเจน แตก็ไมจําเปน เพราะกลับจะ
เปนการทําใหการกอรูปความคิดวาดวยความเจริญกาวหนาและระดับความศิวไิ ลซ
ในบริ บ ทไทยเห็ น ชั ด ขึ้ น หากมองเชื่ อ มโยงกั บ แผนงานของนั ก ล า อาณานิ ค ม
ความศิวิไลซกลายเปนระเบียบจักรวาลแบบใหมที่บงบอกความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรมและกลุมชนตางๆ ทั้งในมิติเทศะและเวลา สําหรับความเห็นของธงชัย
แลวนั้น ชนชั้นนําสยามเปนเพียงผูอยูในโซนรอยตอระหวางตางวัฒนธรรม ซึ่งเกิด
การส ง ผ า นข า มวั ฒ นธรรมและการปรั บ แปรให ก ลายเป น ของพื้ น ถิ่ น อยู เ สมอ
แตชนชั้นนําสยามกลับสรางผังในมโนทัศนใหไดอยูในตําแหนงบนมาตรวัดความ
ศิวิไลซตามที่ตองการ ใชกลยุทธทางปญญาสองวิธีคือ เทียบตนเองกับเทศะที่มี
อารยะ และวางใหตนเลยพนอนารยธรรม งานเขียนตางๆ ตางสนองตอกลยุทธที่

256 วารสารสังคมศาสตร ปที่ 29 ฉบับที่ 1/2560 (มกราคม-มิถุนายน)

วานี้ ไมเพียงเทานัน้ วาทกรรมความศิวไิ ลซยงั ไดรบั การสถาปนาใหมนั่ คงผานหลาย
ชองทาง เชน ผานการจัดแสดงสาธารณะ มหกรรมและพิพธิ ภัณฑในและตางประเทศ
การแสดงถึงชาวปา ชาวบานนอก และผูปกครองกรุงเทพฯ ผานพิพิธภัณฑ
ชาติพันธุวิทยา ประวัติศาสตร และการคาและสินคา หรือผานงานชาติพันธุนิพนธ
ที่ไดรับการสงเสริมการศึกษาวิจัยโดยองคกร เชน สยามสมาคม ที่ใหความสําคัญ
กับชาติพันธุวิทยา การพยายามคนหา “คนเดิม” หรือโครงการวิจัยศึกษา “เผาและ
ชนชาติ” ที่ไมใชไทยในพื้นที่
รายละเอียดของแตละภาค แตละบท ประกอบดวย ภาคที่ 1 คนอื่น
ผูต่ําตอย คนอื่นผูสูงสงประกอบดวยบทความสองบท บทแรกวาดวย “คนอื่น”
ในผืนดินตน และบทที่สองวาดวย การแสวงหาสถานะตนเองของชนชั้นนําสยาม
สมัยรัชกาลที่ 5 ผานการเดินทางและพิพิธภัณฑทั้งในและตางประเทศ
ส ว นภาคที่ 2 นํ า เสนอเรื่ อ งคนอื่ น ที่ แ ปลกปลอม กรณี ป ต ตานี
ผานบทความในบทที่ 3 เรื่องเลาชายแดน สิ่งแปลกปลอมตอตรรกะภูมิศาสตร
ของประวัติศาสตรแหงชาติไทย เชื่อมโยงไปบทที่ 4 ซึ่งนําเสนอใหเห็นถึงอันตราย
ของลัทธิประวัติศาสตร
สําหรับเนื้อหาในภาคที่ 3 ขางบานที่ไมใชเพื่อน นําเสนอเกี่ยวกับคนอื่นที่
เปนประเทศเพื่อนบาน โดยบทความแรกเกี่ยวกับการศึกษาประเทศเพื่อนบาน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต และบทที่ 6 ไทยรักพมา ซึ่งเปนปาฐกถาพิเศษในงาน
ครบรอบ 17 ป การเรียกรองประชาธิปไตยในประเทศพมา นับจากเหตุการณวันที่
8 สิงหาคม 1988
ในภาคสุ ด ท า ย ภาคที่ 4 ธงชั ย นํ า เสนอคนอื่ น ของความเป น ไทย
ในบทความที่ 7 ประวัติศาสตรอันตรายในอุษาคเนย
เนื้อหาในแตละบทมีความเกี่ยวของกันในแงที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา
ถึงรากฐานภูมปิ ญ
 ญาของสยามยุคสมัยใหม และเปนการศึกษาถึงการผลิต “คนอืน่ ”
หรือความเปนอื่น โดยคนไทยและความเปนไทย

Thai Studies & Thai-ization 257

โดยภาพรวม ผูเขียนนําเสนอประเด็นเรื่องมโนทัศนและวาทกรรมเรื่อง
ความเปนไทย ซึ่งชนชั้นนํานับแตสยามมาจนถึงผูปกครองกรุงเทพฯ พยายาม
สือ่ สารผานการเสนอภาพแทนของคนกลุม ตางๆ คนอืน่ ทีอ่ ยูใ นผืนดินตน คนอืน่ ที่
แปลกแยก คนอื่นที่เปนเพื่อนบาน และฝรั่งและตะวันตก ประเด็นหลักที่รอยรัด
แตละภาค แตละบท คือ ความพยายามที่จะสรางอัตลักษณตัวตนที่ทันสมัย
ในบริบทของยุคสมัยใหม ทามกลางการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ผูเขียนเนนถึงความสําคัญของการผลิตสรางความรู ทั้งในรูปแบบชาติพันธุนิพนธ
ประวัติศาสตรนิพนธ และสื่ออื่นๆ นอกจากนี้ยังไดนําเสนอบทวิเคราะหประเด็น
วัฒนธรรมทางประวัติศาสตร และประวัติศาสตรชาตินิยม
ในคํานําผูเ ขียน ธงชัยนําเสนอวา เขาไดรบั อิทธิพลจากแนวคิดของ Edward
Said ที่เขียนหนังสือ Orientalism (1978) ซึ่งเปนการสรางชาวตะวันออกขึ้นมา
ตามอคติ วาทกรรม และความรูแบบฉบับที่ชาวตะวันตกเขาใจ เปนการสราง
วาทกรรม และการสรางความรูอยางบิดเบือน มีอคติเกี่ยวกับโลกตะวันออก
ความรูที่สรางขึ้นนี้ สะทอนตัวตนของโลกตะวันตกมากกวาจะสะทอนความเขาใจ
โลกตะวันออก ดังนั้นเอง การสราง “คนอื่น” จึงสะทอนตัวตนของผูสราง
ธงชัยเสนอวา การสรางความรูที่ถือวา “คนอื่น” ต่ํากวา “เรา” โดยถือวา
ตนเองเปนใหญนั้น มีอยูในทุกอารยธรรม และอัตลักษณรวมหมูประเภทตางๆ
ไมวาจะเปน ชาติพันธุ ความเปนชาติ สถาบันนิยม ตางแยกไมออกจากความรู
เกี่ยวกับคนอื่น ขอโตแยงของธงชัยคือการสรางความเปนอื่นไมไดเกิดขึ้นภายหลัง
จากเกิดอัตลักษณ แตเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสรางตัวตนหนึ่งๆ เปนสิ่งที่
เกิดขึน้ ในกระบวนการเดียวกัน ในหลายกรณีการสรางอัตลักษณเกิดจากการนิยาม
ผูอื่นหรือผูไมใชเรากอนการรูจักตัวเอง หรือการสรางอัตลักษณของตนเองดวย
ซ้ําไป
แนวคิดของ Said นําไปสูค าํ ถามสําคัญของธงชัยวา ไทยสรางความรูเ กีย่ วกับ
คนอื่นอยางไร โดยเขาทําการศึกษาการเปลี่ยนชวงยุคสมัยใหมของสยาม เนนที่
การกอตัวของรากฐานทางภูมิปญญาสมัยใหมของสยาม ชี้ใหเห็นวากระบวนการ
ดังกลาวตองเบียดขับความเปนอืน่ หรือคนอืน่ ดวย ธงชัยนําเสนอวา การสรางความ
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เปนไทยในมิตติ า งๆ จะตองเกิดกระบวนการสรางความเปนอืน่ ไปดวยกัน และตอง
เกิดการผลิตซ้ํา ซอมแซม ปรับปรุง ทั้งความเปนอื่นและความเปนไทยในมิติตางๆ
ต อ มา ดั ง นั้ น เอง ความเป น อื่ น จึ ง เป น สิ่ ง ที่ ศึ ก ษาได เช น เดี ย วกั บ การศึ ก ษา
ความเปนไทย
โดยการนําเสนอเนื้อหาในสวนนี้ ธงชัยอธิบายถึงความเปนไทยวาคืออะไร
เกีย่ วของกับวาทกรรม มโนทัศน และความรูอ ยางไร รวมทัง้ ไดรบั การสรางขึน้ ตอกย้าํ
และเผยแพรอยางไร โดยที่เขาเห็นวา ความเปนไทย เปนมโนทัศน เปนวาทกรรม
ทีพ่ ยายามเสนอแทน (represent) มรดกทีอ่ ยูใ นวัฒนธรรม ในสังคม และ “สือ่ สราง”
ความเปนจริงขึน้ มาตามวาทกรรมของตนเอง หากแตความเปนไทยนัน้ ไมใชมรดก
ทีด่ าํ รงอยูเ ปนอิสระจากภาษาและมโนทัศนของเรา แตแฝงมุมมอง อคติ และความ
เขาใจอันจํากัดของเรา ธงชัยอธิบายถึงความเปนไทยวาเปนสิ่งที่ลื่นไหล กําหนด
คํานิยามชัดเจนไดลําบาก และมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา
ในแงของมโนทัศน และในแงของความรู ความเปนไทยเปนมโนทัศนที่ใช
สรางความรูที่เปนระบบ แพรหลายไดงาย (โดยการตีความ ขยายความ) ความรูนี้
สรางจากมุมมอง จุดยืน ประสบการณของชนชัน้ นํานับจากยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย
และเผยแพรสสู าธารณะผานทางระบบการศึกษาและสือ่ ตางๆ และไดรบั การตอกย้าํ
สงเสริมโดยรัฐและพลังทางวัฒนธรรมตางๆ ในโอกาสพิเศษทางสังคมและการเมือง
จนเปนความรูและมโนทัศนที่ทรงอิทธิพล
พุทธศาสนา เปนสวนหนึง่ ทีถ่ กู สรางใหเปนองคประกอบของความเปนไทย
ภายใตบริบทของการปรับตัวตอความทาทายจากวิทยาศาสตรและความรูส มัยใหม
เกีย่ วกับโลกธรรมชาติ และจากคริสตศาสนา ในมุมมองชนชัน้ นําสยาม การปรับปรุง
พุทธศาสนาในฐานะที่เปนคําอธิบายเกี่ยวกับโลกและชีวิตผูคน ใหสอดคลองกับ
ยุคสมัย จึงตองเนนการปองกันพุทธศาสนาจากสิง่ ทีช่ นชัน้ นําเขาใจวาเปนความเสือ่ ม
ทีเ่ กิดจากสิง่ แปลกปลอมคือ ไสยศาสตรและลัทธิพราหมณ ซึง่ ความหมายของสองคํานี้
มี ก ารปรั บ มาเรื่ อ ยๆ ตามความเข า ใจว า พุ ท ธที่ แ ท คื อ อย า งไร ข อ เสนอของ
ผูเ ขียน คือทัง้ ไสยและพราหมณมสี ว นนิยามซึง่ กันและกัน ดังนัน้ พุทธในสังคมไทย
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จึงมีสวนชวยสรางไสยและลัทธิพราหมณแบบไทยๆ ดวย ทําใหพุทธแบบไทยๆ
มีสถานะตัวตนโดดเดนขึ้น
นอกจากพุทธศาสนาแลว กษัตริยแ ละลัทธิกษัตริยน ยิ มนับเปนเกณฑนยิ าม
ความเปนไทยทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ในไมทที่ ศวรรษทีผ่ า นมา แมวา จะไมเคยมีการนิยามหรือ
กําหนดชัดถึงศัตรูของกษัตริยและลัทธิหลงใหลเจาก็ตาม ธงชัยเสนอวา การรื้อฟน
ความสําคัญของกษัตริย มาจากกระบวนการสรางและปะทะกับความเปนอื่น
คือการตอสูกับคอมมิวนิสต การสรางความเปนอื่นใหกับคอมมิวนิสตในสังคมไทย
คือการทําใหคอมมิวนิสตซึ่งเปนระบบความคิดและขอเสนอทางเศรษฐศาสตร
การเมือง มีความหมายงายๆ วาเปนศัตรูของพุทธศาสนาและพระมหากษัตริย
ประกอบกับบริบททางประวัตศิ าสตรในระยะทีฝ่ า ยซายไทยขยายตัวหลังการลุกฮือ
14 ตุลาคม 2516 ซึ่งเปนชวงเวลาเดียวกับการปฏิวัติสังคมนิยมในอินโดจีนนั้น
การสงเสริมใหกษัตริยแ ข็งแกรงขึน้ เพือ่ ตอสูก บั ลัทธิคอมมิวนิสต ทําใหลทั ธิหลงใหล
เจา (Hyper-royalism) เกิดและเติบโตขึ้นในกลางทศวรรษ 1970 ในบทนี้ ธงชัย
เชือ่ มโยงลัทธิหลงใหลเจากับเหตุการณรว มสมัย ทีส่ ะทอนใหเห็นถึงประเด็นทีส่ าํ คัญ
ของความเปนไทยทีอ่ นั ตราย ซึง่ ทําใหเกิดการกลาวหาใสรา ยลงโทษผูค นจํานวนมาก

การสรางความรูเกี่ยวกับคนอื่น
หนังสือนําเสนอเกี่ยวกับคนอื่น 4 ประเภท ตามเกณฑนิยามตางๆ ซึ่งตาม
ความเห็นของผูเ ขียนแลว สะทอนความเปนไทยพอๆ กันหรือมากกวาการสะทอน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับคนอื่น ทั้งนี้ คนอื่นไดแก 1) ฝรั่งหรือโลกตะวันตก
2) ประเทศเพื่อนบาน 3) คนอื่นในสยามที่ถูกจัดแบงประเภทตามถิ่นฐาน และ
4) ปตตานี
คําถามของบทนี้คือ คนเหลานั้นที่เปนคนอื่นของกรุงเทพฯ ถูกจัดกลุมขึ้น
มาอยางไร และภาพเสนอของพวกเขาถูกสรางผานความรูต า งๆ อยางไร ตลอดจน
คําถามทีว่ า พัฒนาการของอํานาจรัฐ ภาคเกษตรกรรม การกลายเปนอุตสาหกรรม
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และการปรับแปลงลักษณะทางนิเวศทีเ่ กิดในพืน้ ทีแ่ ละภูมภิ าคตางๆ ของประเทศนัน้
สงผลอยางไรบางตอแนวคิดในการจําแนกประเภทของคน ขอเสนอหลักที่ธงชัย
สือ่ เกีย่ วกับมโนทัศน ความเขาใจเกีย่ วกับคนอืน่ นัน้ ทําใหเขาใจวา ผูค นในภูมกิ ายา
ของสยามนั้น ไมมีพื้นที่ราบเรียบเสมอกันในทางสังคม ในแงนี้ ทําใหแตกตางกับ
ชุมชนจินตกรรมแบบทีเ่ บน แอนเดอรสนั บรรยาย เพราะไมเคยเปนชุมชนทีเ่ สมอกัน
แตเปนชุมชนของคนที่เจริญสูงต่ํากวากัน (น. 19) ดังนั้น เกณฑนิยาม เชน เมือง
ชนบทหรือบานนอก ปาเขา อาจเปนเกณฑที่ทรงอิทธิพลในสังคมไทยสมัยใหม
ยิ่งกวาเชื้อชาติ (race)
ในขณะทีก่ ารสรางความรูเ กีย่ วกับฝรัง่ หรือโลกตะวันตกนัน้ เกณฑคอื ความ
ศิวิไลซที่ชนชั้นนําสยามปรารถนาจะเปน ความหมายคําวาศิวิไลซหรืออารยะ
มีนัยสองอยางปนกันอยู คือ ดานหนึ่งบอกถึงยุคสมัยใหมหรือเปนอยางตะวันตก
อี ก ด า นมี นั ย เชิ ง ศาสนาและวั ฒ นธรรม อี ก คํ า ที่ ใช คื อ ความเจริ ญ หากเน น
ความหมายนัยที่สอง ความเจริญแบบตะวันตกจะถูกลดทอนความสําคัญลง
โดยเฉพาะในรอบรอยปหรือไมกี่ปที่ผานมา ความหมายของความเจริญและความ
ศิวิไลซเปลี่ยนไปมาก เนนความเจริญทางจิตวิญญาณและศาสนามากขึ้น ฝรั่งหรือ
คนอื่นที่สูงสงหรือศิวิไลซกวาในศตวรรษที่ 19 อาจกลับกลายเปนตรงกันขามได
ในขณะเดี ย วกั น ความเข า ใจและความรู เ กี่ ย วกั บ ประเทศเพื่ อ นบ า น
ตามมโนทัศนเชิงภูมภิ าค “เอเชียตะวันออกเฉียงใต” นัน้ ธงชัยเห็นวา เปนมโนทัศน
สมัยใหมมากๆ ทีส่ รางขึน้ จากภูมริ ฐั ศาสตรแบบตะวันตก ในขณะทีไ่ ทยไมเคยมอง
ตนเปนกลุมกอนเดียวกันในเชิงภูมิภาค “เอเชียตะวันออกเฉียงใต” ทั้งนี้เพราะ
มโนทัศนเกีย่ วกับประเทศเพือ่ นบานในยุคสมัยใหมของไทย อยูบ นฐานของมโนทัศน
แบบจั ก รวรรดิ ส ยามที่ มี ต อ รั ฐ ใกล เ คี ย ง ซึ่ ง ตกทอดมาจากยุ ค ก อ นสมั ย ใหม
ดังจะเห็นไดจากประวัติศาสตรแบบมาตรฐานของไทย
ในบทวาดวยปตตานี นําเสนอใหเห็นถึงคนอืน่ และความเปนอืน่ ทีส่ ดุ เพราะ
เปนคนอื่น และความเปนอื่นที่ถูกสื่อสรางดวยเกณฑนิยามหลายชนิดซอนทับกัน
ในเวลาเดียวกัน ไดแก ภูมิรัฐศาสตร ชาติพันธุ ศาสนา และประวัติศาสตร
แบบจักรวรรดิสยาม แตอยางไรก็ตาม ก็เปนความเปนอื่นที่ธงชัยเสนอวาอยูใน
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ภาวะกึง่ ๆ กลางๆ กลืนไมเขาคายไมออกตลอดมา เพราะในขณะทีร่ ฐั และผูป กครอง
ไทยถือวาปตตานีเปนอืน่ ในทุกมิติ แตกลับลังเลทีจ่ ะกันออก เพราะถือวาเปนสวนหนึง่
ของภูมิกายาที่แบงแยกไมไดแลว ดังนั้นเอง ปตตานีจึงสะทอนทั้งดานตรงกันขาม
ของความเปนไทย และยังสะทอนความขัดแยงในตัวเองของความเปนไทยดวย
ธงชัยเสนอทายบทวา วาทกรรมวาดวยคนอืน่ มีสว นสําคัญในการสรางความรู
ประวัติศาสตรของสยาม คําถามที่ตองตอบคือ ชาติพันธุนิพนธมีสวนในการ
ใหกําเนิดประวัติศาสตรไทยอยางไร นอกจากนี้แลวก็มีผานการลงหลักปกฐาน
ของประวั ติ ศ าสตร ส มั ย ใหม ที่ ส ร า งความรู ที่ น า เชื่ อ ถื อ กว า และการตั ด สิ น
ประวัติศาสตรแบบจารีตที่มีรากฐานอยูกับวัดและวัฒนธรรมของชนชั้นลางใหเปน
เรื่องเหลวไหลเชื่อถือไมได ผูเขียนนําเสนอดวยวา ยังมีคนอื่นอีกนานาประเภท
ที่อาจศึกษาไดตอไป ตัวอยางเชน คนจีนและความเปนจีนในฐานะที่เปนคนอื่น
ซึง่ เปนผลผลิตของเกณฑนยิ ามจํานวนหนึง่ ซึง่ สรางความหมายทีข่ ดั แยงกันเอง และ
อาจกาวขามความเปนอื่น ไดรับการยอมรับอวดกันได และอาจถึงกับจับจอง
เปนเจาของความเปนไทยดวยซ้ํา
แมความเปนไทย ความเปนอื่นจะเปนมโนทัศนและวาทกรรมที่ทรงพลัง
แตก็เปนอันตราย โดยเฉพาะเมื่อสงทอดผานความรูแบบประวัติศาสตรชาตินิยม
เปนความรูประเภทที่ธงชัยเรียกวา ทํารายคนที่คิดตาง เปนความรูซึ่งฆาคนได
ความเปนอันตรายนัน้ มิใชเพียงแคขอ เขียนหรือตัวหนังสือ แตลกึ ซึง้ กวางกวาเพราะ
เปน “วัฒนธรรมประวัติศาสตร” ซึ่งเขาอธิบายวาหมายถึงการที่สังคมหนึ่งๆ มีชีวิต
อยูกับประวัติศาสตรอยางไร เปนภาวะที่อดีตและความรูประวัติศาสตรมีบทบาท
ความสําคัญมากหรือนอยอยางไร และมีผลตอชีวติ ปกติของผูค นในสังคมไปในแบบ
หนึ่งๆ เชน มีความเชื่อความรูประวัติศาสตรมากขนาดไหน เชื่อแบบไหน วิพากษ
วิจารณไดหรือไม หรือถือเปนสมบัตทิ นี่ า หวงแหน อดีตมีการผูกขาด มีสาํ นวนเดียว
หรือวามีหลายสํานวน ซึง่ รูปแบบของวัฒนธรรมประวัตศิ าสตรนน้ั ปรากฏในแบบเรียน
ระบบการศึกษา เทศกาล พิธีกรรม วรรณกรรม ภาพยนตร นิยาย ในแงนี้
การเปลี่ยนแบบเรียน หลักสูตร หรือเขียนประวัติศาสตรใหม จึงอาจไมพอที่จะ
แกปญหาอันตราย เพราะอันตรายหมายถึงวัฒนธรรมทางประวัติศาสตรดวย
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การจะทําลายหรือลดทอนความอันตราย เขาเสนอวาตองเปดใหเกิดการโตแยง
ถกเถียงระหวางความคิดนานาชนิดที่แตกตางกัน ใหความรูทุกแบบโลดแลนใน
ปริมณฑลสาธารณะ พูดกันไดเปดเผย ในแบบทีธ่ งชัยเสนอใหนาํ มา “แบอยูบ นโตะ”
เพื่อจะไดเห็น ไดเลือก เลือกใช เลือกเชื่อ หรือเลือกปฏิเสธ ซึ่งความหลากหลาย
ทางความคิดที่ไมลงตัวงายๆ จะเปนหลักประกันวา สังคมจะไมถูกครอบงําไปใน
ทางใดทางหนึ่ง และเปดโอกาสใหสถาบันกษัตริยและสถาบันอื่นๆ ทางสังคม
เกิดการปรับตัว
การที่จะใหวัฒนธรรมประวัติศาสตรชวยสรางวุฒิภาวะแกสังคม เพื่อที่
ประวัติศาสตรจึงจะไมอันตรายนั้น ธงชัยเสนอใหมีการจัดการสงเสริมวัฒนธรรม
ทางประวัติศาสตรชนิดใหม ไดแก การเปดโอกาสใหประวัติศาสตรนานาชนิด
สามารถดํารงอยูในปริมณฑลสาธารณะได ใหสาธารณชนรวมถกเถียง โตแยง
ขอดีขอเสีย เพื่อผูคนไดรูจักใชวิจารณญาณ จัดการกับความจริงซึ่งหลากหลาย
กลาวสําหรับไทยที่มุงใฝฝนถึงความศิวิไลซในขบวนเดียวกันกับประเทศ
ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแลว การสรางวัฒนธรรมประวัตศิ าสตรชนิดใหม
เยีย่ งนี้ จึงนับเปนเงือ่ นไขจําเปน หรือทีธ่ งชัยนําเสนอวาเปนการกอบกูป ระวัตศิ าสตร
จากชาติ ใหประวัติศาสตรของชาติเปนอดีตที่สามารถวิพากษวิจารณได

