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This research article focused on the reconciliation process after the great
genocide in Cambodia during 1975–1979 when at least two million people
were killed. The article’s questions are first, how has Cambodia selected the
types of post-conflict management? And secondly, as the museum and
killing fields are parts of the nation’s collective memory, how have both
these places addressed and applied themselves to the reconciliation process?
The author uses many sources such as books, journals, articles, and
documentaries involved mainly about the Cambodian reconciliation. The
result found that, although Cambodia has been in a transitional state for a
long time, the problems were a limitation in the number of prosecutions, a
refusal to participate in truth-seeking, and the victims’ ignorance of
reparations. Cambodia commemorates the tragedy of the genocide through
the museum and the killing fields; this paper, however, will show that both
of these memorials have treated those who died in the genocide as
commodities. This commoditization can be seen in the government’s role
after the genocide, the fact that the meaning of the deaths became
subordinate to the role of tourism, the licensing a foreign corporation to
manage the tourism, and the preparation of other genocide sites for
expanded tourism. These actions have converted the discussion and
remembrance of the deaths as a means of seeking justice.
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ทุ่งสังหารเป็ นหนึ่ งในความพยายามสร้าง “ความทรงจ�ำร่ วม”
ต่อโศกนาฏกรรมในอดี ต ทั้งสองสถานที่ ดงั กล่าวถูกจัดวาง
ต�ำแหน่ งแห่ งที่ และแสดงนัยความหมายของการสร้ างความ
ปรองดองของประเทศกัมพูชาอย่างไร ผูเ้ ขียนอาศัยวิธีการวิจยั
เชิ ง เอกสาร จากหนัง สื อ วารสาร บทความ เอกสารต่ า ง ๆ
โดยมุ่งวิเคราะห์ประเด็นเรื่ องรู ปแบบการจัดการกับภาวะหลัง
ความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองของประเทศกัมพูชา
เป็ นหลัก ผลการศึกษาพบว่า แม้ประเทศกัมพูชาจะเปลี่ยนผ่าน
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ระบอบมาเป็ นเวลานาน แต่ ปั ญ หาส�ำ คัญ คื อ การจ�ำ กัด การ
ด�ำเนิ นคดีต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องในระบอบเขมรแดง การปฏิเสธ
ค้นหาความจริ ง และการเพิกเฉยต่ อการชดเชยเยียวยาเหยื่อ
แม้กมั พูชาจะยังคงจดจ�ำเหตุการณ์โหดเหี้ ยมดังกล่าวด้วยการ
สร้างพิพธิ ภัณฑ์ฆา่ ล้างเผ่าพันธุแ์ ละทุง่ สังหารก็ตาม ทว่าบทความ
นี้ จะชี้ ให้เห็นว่าทั้งสองสถานที่ได้จดั การกับความตายให้เป็ น
สิ นค้า ไม่วา่ จะเป็ นการแสดงออกผ่านบทบาทของรัฐบาลหลัง
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็ นต้นมา การปรับประยุกต์และการจัดวาง
องค์ประกอบของความหมายของความตายจากพิพิธภัณฑ์และ
ทุ่ ง สั ง หารเพื่ อ มุ่ ง เน้ น ให้ เ ข้า กับ การท่ อ งเที่ ย วเต็ ม รู ป แบบ
การให้สัมปทานบริ ษทั ต่างชาติเข้ามาบริ หารจัดการท่องเที่ยว
รวมถึ ง การเตรี ยมตัวขยายพื้นที่ ทุ่งสังหารให้เป็ นแหล่งท่อง
เที่ ยว และตัวอย่างอี กจ�ำนวนมาก ซึ่ งการแสดงออกดังกล่าว
ตรงกันข้ามกับการท�ำให้ความตายกลายเป็ นความยุติธรรม
ค�ำ ส� ำ คั ญ : ประเทศกัม พู ช า กระบวนการท�ำ ให้ เ ป็ นสิ น ค้า
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ พิพิธภัณฑ์และทุ่งสังหาร ความปรองดอง

บทน�ำ
Raphael Lemkin นักกฎหมายชาวโปแลนด์เชื้อสายยิว
ผูม้ ีส่วนส�ำคัญในการร่ างและผลักดันให้อนุ สัญญาว่าด้วยการ
ป้องกันและลงโทษอาชญากรรมท�ำลายล้างเผ่าพันธุ์ ค.ศ. 1948
(Convention on the Prevention and Punishment the Crime of
Genocide 1948) เป็ นรู ปเป็ นร่ างขึ้น เคยให้คำ� นิยามความหมาย
การฆ่ าล้างเผ่าพันธุ์ ว่า “การกระท�ำอย่ างหนึ่ งอย่ างใดโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อท�ำลายกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเชื อ้ ชาติ กลุ่มชนใน
ชาติ หรื อกลุ่มชนทางศาสนาทั้งกลุ่มหรื อส่ วนใหญ่ เป็ นต้ นว่ า
ฆ่ าสมาชิ กของกลุ่ม กระท�ำให้ สมาชิ กของกลุ่มถึงแก่ พิกลพิการ
อย่ างหนักทางกายภาพหรื อจิ ตภาวะ กระท�ำโดยไตร่ ตรองหรื อ
โดยคาดการณ์ ไว้ แล้ วเพื่อให้ เกิดแก่ หรื อน�ำพามาสู่ สมาชิ กของ
กลุ่ ม ซึ่ ง ทุ ก ขเวทนาในสภาพความเป็ นอยู่ ” (UN General
Assembly, 1948) ความหมายดังกล่าวจึงผูกโยงกับการฆ่ามวล
มหาชนขนานใหญ่ เช่ น ชาวอัส ซี เ รี ย น (Assyrian) ชาวยิว
ชาวบอสเนียเฮอร์ เซโกวีน่า ชาวฮูตู และ ทุทซี่ ในรวันดา ฯลฯ
รวมถึง การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ภายใต้ระบอบเขมรแดง 1975–1979
จัดอยูใ่ นขอบข่ายความหมายนี้
ไม่ เ พี ย งแต่ ใ นประเทศกัม พู ช า การฆ่ า ประชาชน
จ�ำนวนมากภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็ นประเทศอาร์ เจนตินา
ชิลี เปรู แอฟริ กาใต้ ติมอร์ตะวันออก ฯลฯ รวมถึงกรณี ตวั อย่าง
ข้างต้น ต่างสร้ างต้นทุนมหาศาลต่อประเทศเหล่านั้น ค�ำถาม

ส�ำคัญตามมาคื อ ในเมื่ อสังคมได้แตกสลายจากการใช้ความ
รุ น แรงไปแล้ว จะเลื อ กจัด การกับ อดี ต ของปั จ จุ บ นั อย่า งไร
จะถัก ทอสายใยส่ ว นประกอบต่ า งๆของสั ง คมขึ้ น มาใหม่
ได้อย่างไร จะท�ำอย่างไรต่อบาดแผลและแผลเป็ นทางจิ ตใจ
ของเหยือ่ ตลอดจน จะสร้างความปรองดองขึ้นได้อย่างไร หรื อ
จะท�ำทุกวิถีทางอย่างไรเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ กลับมาซ�้ำรอย
ฯลฯ ค�ำถามและการหาวิธีการสร้ างสันติ ภาพเหล่านี้ ถือเป็ น
ภาระต่อการชดใช้ตน้ ทุนความรุ นแรงดังกล่าว ขณะที่ผเู ้ ขียนได้
ศึกษาทบทวนกระบวนการปรองดองประเทศต่าง ๆ ไว้จำ� นวน
หนึ่ งมาก่อนแล้ว (ศิวชั , 2555) บทความวิจยั นี้ จะเสนอค�ำตอบ
เชื่อมต่อช่องว่างองค์ความรู ้ดา้ นความปรองดอง โดยมุง่ พิจารณา
และวิเคราะห์จากกรณี การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของประเทศกัมพูชา
ในอดีต

วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาวิธีการเลือกสรรรู ปแบบในการจัดการกับ
ภาวะหลังความขัดแย้ง (post-conflict) ภายหลังการฆ่ าล้าง
เผ่าพันธุ์ในประเทศกัมพูชา
2. เพื่ อ ศึ ก ษาต�ำ แหน่ ง แห่ ง ที่ แ ละวิ เ คราะห์ นัย ความ
หมายของพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ก ารฆ่ า ล้ า งเผ่ า พัน ธุ์ แ ละทุ่ ง สั ง หาร
ในบริ บทการสร้างความปรองดองของประเทศกัมพูชา

วิธีดำ� เนินการวิจยั
อาศัยวิธีการวิจยั เชิงเอกสาร เอกสารทั้งหมดประกอบ
ไปด้ว ย 1) หนัง สื อ วิช าการ ทั้ง ภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ
จ�ำนวน 4 เล่ม เป็ นหนังสื อที่ครอบคลุมทฤษฎีดา้ นการจัดการ
กับภาวะหลังความขัดแย้ง และสัมพันธ์กบั เนื้ อหาการฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์ การสร้างความปรองดอง รวมทั้ง อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวว่าด้วยความตายในประเทศกัมพูชา 2) บทความใน
วารสารวิชาการ จ�ำนวน 12 บทความ ซึ่ งอยูใ่ นขอบข่ายเนื้อหา
ด้านความรุ นแรงในยุคเขมรแดง การรับฟั งเรื่ องราวและเรื่ อง
เล่าจากชะตากรรมของเหยือ่ การท่องเที่ยวด้านมืด การช่วงชิง
นิ ยามพื้นที่ อนั เกี่ ยวข้องกับการฆ่ าล้างเผ่าพันธุ์ ไม่ ว่าจะเป็ น
พิพิธภัณฑ์และทุ่งสังหาร และแนวทางการสร้างสันติภาพและ
ความปรองดองในประเทศกัมพูชา 3) บทความประเภทอื่น ๆ
จ�ำ นวน 11 บทความ ได้ แ ก่ บทความเชิ ง วิ เ คราะห์ จ าก
หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร สื่ อออนไลน์ รวมถึง บทความประเภท
ข่าว ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การสร้างความปรองดองร่ วม
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สมัยในประเทศกัมพูชา อนึ่ ง เอกสารทั้งหมดจ�ำนวน 27 ชิ้ น
ดังกล่าว ครอบคลุมเพียงพอที่จะน�ำไปสู่ การตอบวัตถุประสงค์
และสร้ างข้อถกเถี ยงในประเด็นรู ปแบบการจัดการกับภาวะ
หลังความขัดแย้งและการสร้ างความปรองดองของประเทศ
กัมพูชาได้

ผลการวิจยั
ภายใต้ระบอบเขมรแดงระหว่างวันที่ 17 เมษายน 1975
ถึงวันที่ 6 มกราคม 1979 มีความพยายามสร้างสังคมอุดมคติ
คอมมิวนิสต์ข้ ึนผ่านการยกเลิกระบบตลาด เงินตรา ค่าแรงและ
กรรมสิ ทธิ์ ส่ วนตัว เช่ นเดี ยวกับการยกเลิ กสถาบันการศึ กษา
การเงิน ครอบครัว ตลอดจน ศิลปวัฒนธรรม ขณะที่โรงเรี ยน
และวัดถูกท�ำลายเป็ นส่ วนใหญ่ โดยบางแห่ งถูกปรับประยุกต์
เป็ นเรื อนจ� ำ ภายใต้ ร ะบอบดั ง กล่ าวได้ เ กิ ดหนึ่ งใน
โศกนาฏกรรมรุ น แรงที่ สุ ด ครั้ งหนึ่ ง ในประวัติ ศ าสตร์ ม วล
มนุษยชาติ นัน่ คือ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (Williams, 2004) ทั้งนี้
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในประเทศกัมพูชา ถือเป็ นการฆ่าล้างเผ่า
พันธุ์ขนานใหญ่ ต่อมวลมนุ ษยชาติ ที่มุ่งกระท�ำต่ อกลุ่มคน 4
กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1) ชนกลุ่มน้อยคือชาวจาม ซึ่ งนับถือศาสนา
อิสลาม ชาวเวียดนาม จีน ไทย ลาว และคนพื้นเมืองจาไรย กุย
และพะนง 2) พระสงฆ์ 3) กลุ่มแขมร์ กรอมหรื อเขมรต�่ำ เป็ น
ชาวเขมรที่อยูใ่ กล้ชายแดนเวียดนาม และ 4) กลุ่มผูม้ ีการศึกษา
และคนชั้นกลางในเมือง ส่ งผลให้มีจำ� นวนผูเ้ สี ยชีวิตไม่ต่ำ� กว่า
2 ล้า นคน หรื อ จ�ำ นวน 1 ใน 4 ของประชากรทั้ง ประเทศ
(พวงทอง, 2541) ผูค้ นมากกว่า 1 ล้านคนเสี ยชี วิตจากความ
รุ นแรงทางตรงคื อการฆ่ า การทรมานและการประหารชี วิต
ที่ เหลื อเสี ยชี วิตจากความอดอยาก การขาดซึ่ งระบบทางการ
แพทย์ที่ดีและความอิ ดโรยจากการถูกบังคับใช้แรงงานเยี่ยง
ทาส (Tyner, Sirik, & Henkin, 2014) ในจ�ำนวนนี้มีพระสงฆ์
ประมาณ 60,000 รู ปเสี ยชีวติ (Sion, 2011) มีการฆ่าขนานใหญ่
กว่า 20,000 ครั้งและมีทุ่งสังหารมากกว่า 81 แห่ ง การสังหาร
โหดครั้ งนี้ ไม่ ป รากฏเป็ นข่ า วในช่ ว งกัม พู ช าปิ ดประเทศ
อย่างไรก็ดี ภายหลังที่ กองทัพเวียดนามบุ กยึดกัมพูชาส�ำเร็ จ
ในค.ศ. 1979 ภาพสยองขวัญ ต่ า งๆ นานา โครงกระดู ก
กะโหลกศีรษะจ�ำนวนมหึ มาทับถมเรี ยงรายไปตามทุ่งสังหาร
จุ ด ต่ า งๆ ทัว่ ประเทศ ได้พิ สู จ น์ ใ ห้เ ห็ น ความโหดเหี้ ยมของ
พรรคคอมมิวนิสต์กมั พูชา และสะท้อนถึงชะตากรรมอันเลวร้าย
ของคนที่ถูกฆ่า ญาติพี่นอ้ งของเหยือ่ และผูร้ อดชีวติ
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โดยสารัตถะแล้ว รู ปแบบหลักที่สำ� คัญและได้รับการ
ยอมรั บ ในแวดวงวิ ช าการว่า เป็ นเงื่ อ นไขเบื้ อ งต้น ที่ จ ำ� เป็ น
อันจะน�ำไปสู่ การสร้างความปรองดองอย่างยัง่ ยืนมี 6 ประการ
ด้วยกัน ได้แก่ 1. สังคมต้องเกิ ดการเปลี่ ยนผ่านระบอบเป็ น
เบื้องต้นก่อน 2. ต้องให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนิ นการต่อผูก้ ่อ
ความรุ นแรงละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชนในช่ วงที่ เกิ ดความขัดแย้ง
3. ต้องให้ความส�ำคัญต่อ “การท�ำให้ความจริ งในอดีตปรากฏ”
4. ต้องมี การชดเชยเยียวยาและฟื้ นฟูสภาพให้เหยื่อพึงพอใจ
หรื อ กลับ ไปสู่ ส ภาพเดิ ม ก่ อ นกลายเป็ นเหยื่อ 5. ต้อ งมี ก าร
ปฏิ รูปสถาบันที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการใช้ความรุ นแรง เช่ น
กองทัพ ต�ำรวจ ระบบศาลยุติธรรม การศึกษา ฯลฯ และ 6. ต้อง
มี ก ารเปิ ดพื้ น ที่ “ความทรงจ�ำ ร่ ว ม” ให้ แ ก่ สั ง คมโดยเปิ ด
บาดแผลความเจ็บปวดในอดี ตให้ได้รับการตระหนักร่ วมกัน
เช่น การสร้างพิพิธภัณฑ์ อนุสาวรี ย ์ การจัดพิธีโศกเศร้าเสี ยใจ
ประจ�ำปี การสร้างภาพยนตร์ ฯลฯ (Sripokangkul, 2015) ถึงแม้
ยากจะยืน ยัน ได้ว่า เมื่ อ มี ก ารด�ำ เนิ น การครบองค์ป ระกอบ
ทั้งหมดแล้ว การปรองดองจะเกิดขึ้นได้หรื อไม่ เนื้อหานับจากนี้
ผูเ้ ขียนจะพิจารณากรณี ศึกษาของประเทศกัมพูชาจาก 2 ค�ำถาม
คือ ประเทศกัมพูชาเลื อกสรรรู ปแบบในการจัดการกับภาวะ
หลังความขัดแย้งอย่างไร และในฐานะที่พิพิธภัณฑ์การฆ่าล้าง
เผ่าพันธุ์และทุ่งสังหารเป็ นหนึ่ งในความพยายามสร้าง “ความ
ทรงจ�ำร่ วม” ต่อโศกนาฏกรรมในอดีต ทั้งสองสถานที่ดงั กล่าว
ถู ก จัด วางต�ำ แหน่ ง แห่ ง ที่ แ ละแสดงนัย ความหมายของการ
สร้างความปรองดองของประเทศกัมพูชาอย่างไร
รู ปแบบในการจัดการกับภาวะหลังความขัดแย้ งของประเทศ
กัมพูชา
ภายหลังกองทัพเวียดนามบุ กยึดกัมพูชาเพื่อโค่นล้ม
ระบอบเขมรแดง รั ฐบาลสาธารณรั ฐประชาชนกัมพูชาโดย
การน�ำของนายเฮง สัมริ น ได้จดั ให้มีการพิจารณาคดีโดยไม่มี
ตัวผูต้ อ้ งหา (trial in absentia) ต่ออดี ตสองผูน้ ำ� เขมรแดงคือ
นายพอลพตและนายเอียง ซารี ในข้อหาอาชญากรฆ่าล้างเผ่า
พัน ธุ์ แต่ ไ ม่ ไ ด้รั บ ความสนใจจากนานาประเทศเท่ า ใดนัก
เนื่ อ งจากประเทศมหาอ�ำ นาจทั้ง สหรั ฐ อเมริ ก า จี น รวมถึ ง
ประเทศเพื่อนบ้านคือไทย ต่างเคยสนับสนุ นค�้ำยันการคงอยู่
ของระบอบเขมรแดงเพื่อคานอ�ำนาจประเทศเวียดนามมาตลอด
(พวงทอง, 2541) เช่ นเดี ยวกับนิ ยาม “การฆ่ า ล้า งเผ่า พันธุ์ ”
จะใช้กบั ใครได้บา้ ง ในเมื่ออดีตประเทศสหรัฐฯเคยกระท�ำต่อ
มวลประชาชนในสงครามเวียดนามและเคยใช้เครื่ องบิน B-52
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ทิ้งระเบิดมากกว่า 540,000 ตัน เป้าหมายคือชาวเวียดนามทาง
ตอนเหนื อของประเทศกัมพูชาส่ งผลให้ชาวกัมพูชาผูบ้ ริ สุทธิ์
เสี ยชีวติ ประมาณ 150,000–500,000 คน (Schlund-Vials, 2012) 1
ท�ำนองเดี ยวกับรัฐบาลกัมพูชาขณะนั้นประกอบด้วย
กลุ่ ม การเมื อ งจ�ำ นวนหนึ่ งที่ เ คยเป็ นทั้ง เจ้า หน้ า ที่ ที่ มี ส่ ว น
เกี่ ยวข้องหรื อเป็ นประจักษ์พยานต่ออาชญากรรมในระบอบ
เขมรแดงมาก่อน แม้จะแปรพักตร์ แล้ว ประเด็นการฆ่าล้างเผ่า
พันธุ์จึงได้ถูกฉวยโอกาสใช้ทางการเมื องจากนายเฮง สัมริ น
และนายฮุ น เซ็ น ในการท�ำ ลายกลุ่ ม เขมรแดงเสี ย มากกว่า
ยิง่ กว่านั้น นานาประเทศกลับอ้างว่าประเทศเวียดนามต่างหาก
ที่ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวกัมพูชาจ�ำนวนมากภายหลัง ค.ศ. 1979
นอกจากนี้ สหรัฐฯ ยังคงสนับสนุนให้เขมรแดงร่ วมกับกษัตริ ย ์
สี หนุและนายซอน ซาน ครองที่นงั่ ในสหประชาชาติต้ งั แต่ค.ศ.
1979–1993 และให้เงินสนับสนุนเขมรแดงถึง 85 ล้านดอลลาร์
ระหว่างค.ศ. 1979–1986 แม้แต่กษัตริ ยส์ ี หนุ เมื่อครั้งต่อต้าน
รัฐบาลนายเฮง สัมริ น ก็ทรงตรัสว่าเขมรแดงมิได้เป็ นอาชญากร
อี กต่อไป ฯลฯ ขณะที่ ประเทศจี นให้เงิ นช่ วยเหลื อเขมรแดง
ปี ละกว่า 100 ล้านดอลลาร์ (พวงทอง, 2541; Colhoun, 1990)
ดังนั้น ทั้งสหรั ฐฯและจี นต่างไม่สนับสนุ นการด�ำเนิ นคดี ต่อ
ผูน้ ำ� เขมรแดงมาตลอด จนกระทัง่ การเสี ยชีวติ ของนายพอลพต
ในค.ศ. 1998 ทั้งสองประเทศแสดงออกว่า เขมรแดงไม่ได้เป็ น
ประโยชน์ อี ก ต่ อ ไป เช่ น เดี ย วกั บ เวี ย ดนามก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
ภัยคุกคามแล้ว ประกอบกับกระแสเรี ยกร้องกดดันจากองค์กร
พัฒ นาเอกชน และนัก วิ ช าการจ�ำ นวนมากให้ด ำ� เนิ น คดี ต่ อ
แกนน�ำเขมรแดง
ผลที่ ต ามมา ในค.ศ. 2003 สภานิ ติ บ ญ
ั ญัติ แ ห่ ง ชาติ
กัม พู ช าได้ผ่ า นกฎหมายให้ มี ก ารจัด ตั้ง ศาลพิ เ ศษระหว่ า ง
ประเทศเพื่อด�ำเนิ นคดีกบั อาชญากรในยุคเขมรแดง ซึ่ งศาลดัง
กล่ า วได้รั บ การสนับ สนุ น จากองค์ก ารสหประชาชาติ จดั ตั้ง
ส�ำเร็ จในค.ศ. 2006 และเริ่ มไต่สวนครั้งแรกในค.ศ. 2007 ทั้งนี้
ภายใต้ขอ้ ตกลงร่ วมกันระหว่างรั ฐบาลกัมพูชาและองค์การ
สหประชาชาติ ซ่ ึ งเห็ นตรงกันว่า ศาลจะพิจารณาคดี เป็ นการ
เฉพาะต่อเจ้าหน้าที่ระดับสู งในยุคเขมรแดงที่ตอ้ งรับผิดชอบ
มากที่ สุ ด เท่ า นั้น (most responsible) ไม่ นับ รวมผูใ้ ช้ค วาม
รุ นแรงระดับกลางและระดับล่าง แกนน�ำที่เป็ นจ�ำเลยในคดีการ
1

ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ปัจจุบนั มี ท้ งั หมดจ�ำนวน 3 คนประกอบด้วย
นายกัง กิ๊ก เอียว นายเขียว สัมพันธ์ และ นายนวนเจีย ก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่ระดับสู งคนส�ำคัญในยุคเขมรแดง คือ นายพอลพต
(Pol Pot) และนายตาม็อก (Ta Mok) ผูไ้ ด้รับฉายานักฆ่าหรื อคน
แล่เนื้อ (butcher) ได้เสี ยชีวิตแล้วในค.ศ. 1998 และ 2006 ตาม
ล�ำดับ ส่ วนนายเอียง ซารี (Ieng Sary) เพิ่งเสี ยชีวิตเมื่อวันที่ 14
มี นาคม 2013 ขณะที่ ภรรยาของเขาคือนางเอียง ธิ ริธ (Ieng
Thirith) ได้รับการปล่อยตัวจากเรื อนจ�ำในค.ศ. 2011 เนื่องจาก
ปัญหาทางจิตและเป็ นโรคอัลไซเมอร์ (เอียง ธิริธเพิง่ เสี ยชีวติ ใน
เดือนสิ งหาคม ค.ศ. 2015) แม้ชาวกัมพูชาและองค์กรเอกชน
ระหว่างประเทศจะเรี ยกร้ องให้ขยายวงผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องใน
ระบอบเขมรแดงคนอื่ น ๆ ด้วยก็ตาม จ�ำเลยคนแรกที่ ข้ ึนรั บ
พิจารณาการไต่สวนคดีฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในค.ศ. 2009 คือนายกัง
กิ๊ ก เอียว หรื อสหายดุจ อดี ตผูบ้ ญ
ั ชาการเรื อนจ�ำตวลสะแลง
หรื อรหัสเอส 21 (S-21) ในกรุ งพนมเปญ ซึ่ งเขามีส่วนในการ
สังหารประชาชนมากกว่า 14,000 คน ด้วยวิธีการสุ ดจะโหด
เหี้ ยม เช่น การจับเหวี่ยงศีรษะเด็กและสตรี ฟาดกับต้นไม้ การ
ยิงปื นในระยะประชิด การใช้คอ้ น จอบ เสี ยมสังหารประชาชน
การปล่อยให้อดอยากหิ วโซจนเสี ยชีวติ ฯลฯ (Sion, 2011) โดย
เขาได้รับโทษจ�ำคุกตลอดชี วิต ขณะที่นายเขียว สัมพันธ์ และ
นายนวนเจี ย ถู ก ศาลไต่ ส วนเมื่ อ ปลายค.ศ. 2013 ที่ ผ่า นมา
ซึ่งพวกเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ในระหว่างการไต่สวนสหายดุจ
สมเด็จฮุ นเซ็ น นายกรั ฐมนตรี ปัจจุบนั เช่ นเดี ยวกับรั ฐมนตรี
และเพื่ อ นสนิ ท ของเขาจ�ำ นวนหนึ่ งที่ ค รองอ�ำ นาจน�ำ ใน
ประเทศหลายปี ที่ผา่ นมาและเคยเป็ นส่ วนหนึ่งของรัฐบาลเขมร
แดงมาก่ อนได้ออกมาเตื อนคณะตุลาการระหว่างประเทศว่า
ควรจ�ำกัดขอบเขตการด�ำเนิ นคดีไว้เพียง 5 คนก็พอ (ขณะนั้น
นายเอียง ซารี ยงั ไม่เสี ยชีวติ และนางเอียง ธิริธยังไม่เป็ นโรคอัล
ไซเมอร์ ) มิควรเชื่อมโยงไปถึงคนอื่นๆ สมเด็จฮุนเซ็นประกาศ
ในค.ศ. 2009 ว่า “นี่คือจุ ดยื นอั นแน่ ชัดของผม ขอได้ โปรด
จั ดการกับคนที่ถูกคุมขัง ในขณะนีใ้ ห้ เสร็ จก็เพียงพอ” ทั้งนี้
สมเด็จฮุนเซ็นเตือนว่า การขยายผลไปสู่ ผมู ้ ีส่วนเกี่ยวข้องที่ก่อ
ความรุ นแรงคนอื่นๆ จะน�ำไปสู่ สงครามกลางเมืองในประเทศ
เขาย�้ำว่า “ผมอยากจะบอกว่ า ถ้ าคุณด�ำเนิ นคดีมากไปกว่ านี ้
โดยมิ ค �ำ นึ ง ถึ ง สั น ติ ภ าพและการปรองดองแห่ งชาติ ข อง

ในประเด็นนี้ทำ� ให้ชาวกัมพูชาทั้งในประเทศและที่พำ� นักในประเทศสหรัฐฯจ�ำนวนมากรู ้สึกว่า ทั้งบรรพบุรุษ พ่อแม่และครอบครัวตนเอง
ไม่เพียงแต่ประสบความโหดร้ายของระบอบเขมรแดง ยังต้องเผชิญความโหดเหี้ ยมของสหรัฐฯในช่วงสงครามเวียดนาม ดังที่ Schlund-Vials
(2012) กล่าวว่า นโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯเป็ นอาการกลุ่มโรค (syndrome) ของ “การเมืองว่าด้วยความหลงลืม” (amnestic politics)
ที่ดา้ นหนึ่งสนับสนุนสิ ทธิมนุษยชน อีกด้านหลงลืมสิ่ งที่ตนเองเคยท�ำกับกัมพูชา
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ประเทศผม มันจะท�ำให้ เกิดสงครามกลางเมืองอีกครั้ ง และหาก
มีคนเสี ยชีวิตอีก 20,000 หรื อ 30,000 คน แล้ วใครจะเป็ นผู้รับ
ผิดชอบ” (Cheang, 2009)
กล่าวอย่างรวบรัดได้ว่า ปั ญหาการเมืองช่ วงสงคราม
เย็นได้มีส่วนสนับสนุ นการใช้อำ� นาจโหดเหี้ ยมของเขมรแดง
มาตลอด แม้ช่ ว งหนึ่ ง ทศวรรษที่ ผ่านมาจะมี ก ารจัด ตั้ง ศาล
พิเศษ แต่การท�ำงานของคณะตุลาการระหว่างประเทศนอกจาก
จะล่ า ช้า ทั้ง ในแง่ ก ารก่ อ ตั้ง ศาล และล่ า ช้า ในกระบวนการ
พิจารณาคดี ยังจ�ำกัดขอบเขตไต่สวนผูเ้ กี่ยวข้องเพียงแค่ 3 คน
เท่ า นั้ น อี ก ทั้ง ยัง ขาดงบประมาณในการบริ หารจัด การ
เนื่ องจากองค์การสหประชาชาติ ลดระดับการสนับสนุ นโดย
เรี ยกร้ อ งให้ รั ฐ บาลกัม พู ช าช่ ว ยอุ ด หนุ น เรื่ องค่ า ใช้จ่ า ยซึ่ ง
รั ฐ บาลได้ป ฏิ เ สธ เนื่ อ งด้ว ยโครงสร้ า งเป็ นศาลผสมผสาน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ต่างประเทศกับเจ้าหน้าที่ชาวกัมพูชา จึงเกิด
ปั ญหาจากระบบบริ หารงานภายในที่ไม่โปร่ งใสหลายประการ
(ทรงฤทธิ์, 2551) รวมถึง ศาลไม่ได้ไปไกลถึงการหามาตรการ
ฟื้ นฟูคุณค่าความเป็ นมนุ ษย์ของเหยื่อกลับมา ที่ ส�ำคัญยิ่งคื อ
ท่ า ที เ พิ ก เฉยต่ อ การค้น หาความจริ ง ในประวัติ ศ าสตร์ ข อง
สมเด็จฮุ นเซ็ น ฯลฯ ในแง่น้ ี แม้ประเทศจะมีการเปลี่ยนผ่าน
ระบอบและมีการด�ำเนิ นการต่อผูก้ ่อความรุ นแรง แต่ผลลัพธ์
แทบไม่ปรากฏนัยส�ำคัญใด ๆ มิ พกั ต้องเอ่ยถึ งกระบวนการ
ค้นหาความจริ งหรื อการชดเชยเยียวยาต่อเหยื่อ ค�ำถามตามมา
คื อ หากพิ จ ารณากระบวนการปรองดองในประเทศ
ประดิษฐกรรมใดคือภาพสะท้อนเสมือนเป็ น “ตัวแทน” บ่งบอก
ความหมายส�ำคัญและท่าทีของการปรองดองของกัมพูชา ในที่น้ ี
ผูเ้ ขียนเสนอว่า พิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตวลสะแลงและ
ทุ่งสังหารเจื องแอ็ก (Chuong Ek) คือค�ำตอบ ดังนั้น จึ งควร
พิ จ ารณาการท�ำ งานของสองแหล่ ง ดัง กล่ า วในบริ บ ทความ
ปรองดองของกัมพูชา
การท�ำงานของพิพิธภัณฑ์ ฆ่าล้ างเผ่ าพันธุ์ และทุ่งสั งหารผ่ าน
ความปรองดองในประเทศกัมพูชา
“อนาคตของการศึกษาความทรงจ�ำเชิ งวัฒนธรรมต้ อง
ป้ องกันตนเองต่ อต้ านการท�ำให้ ความทรงจ�ำอยู่ในฐานะเป็ น
เพียงสิ นค้ าเพื่อเอื อ้ ต่ อทุนสั ญลักษณ์ ” (The future of cultural
memory studies must guard itself against treating memory as a
commodity for symbolic capital.) (Liska, 2012, p. 230)
การช่ ว งชิ ง ใช้ป ระโยชน์ จ ากบาดแผลในอดี ต ท�ำ ให้
“การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์” ในประเทศกัมพูชาได้รับการนิ ยามจาก
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Thion (1993) นักวิชาการชาวฝรั่งเศสว่ามีค่าเป็ นเพียง “สิ นค้า
ทางการเมื อ ง” ซึ่ ง หมายถึ ง บรรดาตัว ละครทางการเมื อ งทั้ง
หลายมิได้มีความตั้งใจจะด�ำเนิ นคดี ต่อผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้องมาก
เท่ ากับใช้คำ� ๆ นี้ เพื่อท�ำลายฝ่ ายตรงข้ามหรื อไม่ ก็เพื่อสร้ าง
คะแนนให้ตนเอง ถึงแม้ว่ารัฐบาลนายเฮง สัมริ น เรื่ อยมามิได้
อาศัย “การลื ม” เหตุการณ์ ในอดี ตดังเช่ นหลายประเทศนิ ยม
กระท�ำเพื่อสร้างรัฐชาติใหม่ ในทางตรงกันข้าม รัฐบาลกัมพูชา
อาศัย “การจดจ�ำ” โดยได้เก็บดู แลกองกระดู กและกะโหลก
ศีรษะจ�ำนวนมากไว้อย่างดี มีการจัดงาน “วันแห่งความเกลียด
ชังแห่งชาติ” ในวันที่ 20 พฤษภาคม 1985 เพื่อเป็ นสัญลักษณ์บ่ง
บอกต่อความโหดเหี้ ยมของระบอบเขมรแดง มีการจัดพิธีโศก
เศร้าเสี ยใจประจ�ำปี นับจาก ค.ศ. 1984 โดยบรรดาเหยือ่ จ�ำนวน
มากอาศัยพิธีดงั กล่าวโจมตีแกนน�ำระดับสู งและผูเ้ คยเกี่ยวข้อง
ในระบอบเขมรแดงอย่า งดุ เ ดื อ ด จนรั ฐ บาลต้อ งหยุด พิ ธี ด ัง
กล่าวนับจาก ค.ศ. 1991 เป็ นต้นมา ด้วยเหตุผลว่าไม่ควรปลุก
บรรยากาศให้เกิดการแก้แค้นใดๆ (Sion, 2011) ส�ำคัญที่สุดคือ
มีการสร้างพิพิธภัณฑ์ และการสงวนรักษาพื้นที่ทุ่งสังหารเอา
ไว้ ค�ำถามส�ำคัญคือ ภายใต้ร่มเงาในกระบวนการสร้างความ
ปรองดอง ต�ำแหน่งแห่งที่ของพิพิธภัณฑ์ และทุ่งสังหารท�ำงาน
อย่างไร และมีนยั สัมพันธ์กบั การสร้างความปรองดองอย่างไร
ภายหลังการยึดครองกัมพูชาโดยกองทัพเวียดนามใน
วันที่ 7 มกราคม 1979 ต่อมาวันที่ 25 มกราคม 1979 กลุ่มผูส้ ื่ อ
ข่าวจากประเทศสังคมนิ ยมได้รับเชิ ญให้เข้ามาส�ำรวจความ
โหดเหี้ ยมภายในเรื อนจ�ำตวลสะแลงหรื อคุกลับที่เคยท�ำหน้าที่
บันทึกประวัติ ถ่ายรู ปและลงโทษผูท้ ี่ถูกกล่าวหาว่าเป็ นผูท้ รยศ
ต่อการปฏิวตั ิเขมรแดง ซึ่ งมากกว่าร้อยละ 80 ของนักโทษคือ
บรรดาอดี ต แนวร่ ว มและทหารฝ่ ายเขมรแดง เรื อนจ�ำ นี้ มี
นักโทษมากกว่า 14,000 คนและมี ไม่ถึง 300 คนที่ รอดชี วิต
(Tyner & Devadoss, 2014) เรื อนจ�ำตวลสะแลงแต่ เดิ มคื อ
โรงเรี ยนและได้รับการปรับประยุกต์ให้เป็ นพิพิธภัณฑ์ โดยเริ่ ม
เปิ ดให้เฉพาะคณะนักท่ องเที่ ยวชาวต่ า งชาติ เข้า ชมในเดื อน
มีนาคมปี เดียวกัน จากนั้นถึงเปิ ดให้สาธารณชนเข้าไปชมได้ใน
เดือนกรกฎาคม ค.ศ. 1980 ทั้งนี้รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชน
กัมพูชาและกองทัพเวียดนามเห็นสอดคล้องกันว่า การเร่ งเปิ ด
เรื อนจ�ำ ตวลสะแลงคื อ โอกาสทางการเมื อ ง (political
opportunity) ในการสร้างความชอบธรรมทั้งจากภายในและ
ระหว่ า งประเทศให้ รั ฐ บาล เนื่ อ งจากขณะนั้ นประเทศ
สหรั ฐอเมริ กาและจี น รวมถึ งองค์การสหประชาชาติ ต่างไม่
ยอมรั บ รั ฐ บาลใหม่ ข องกัม พู ช า รั ฐ บาลจึ ง คาดหวัง ว่า การ
เปิ ดโปงความโหดเหี้ ยมของเขมรแดงจะท�ำให้ประเทศอื่ นๆ
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ยอมรับรัฐบาลใหม่และถอยห่ างจากเขมรแดงมากขึ้น (Tyner
et al., 2014) กระทรวงวัฒ นธรรม ข้อ มู ล ข่ า วสารและการ
โฆษณาชวนเชื่ อของประเทศกัมพูชา (Ministry of Culture,
Information, and Propaganda) ระบุในขณะนั้นว่า “พิพิธภัณฑ์
จะแสดงต่ อนั กท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ ให้ เห็ นการทรมานอั น
เหี ย้ มโหดที่กระท�ำโดยชาวเขมรผู้ทรยศ” (Ledgerwood, 1997)
อย่างไรก็ตาม การเร่ งเปิ ดพิพิธภัณฑ์ถูกวิจารณ์อย่างแพร่ หลาย
ว่า ท�ำ ไปเพื่ อ เป้ า ประสงค์ท างการเมื อ งเฉพาะหน้า มากกว่า
สงสารเห็นใจเหยือ่ เนื่องจากแทนที่จะสื บเสาะค้นหาความจริ ง
ว่าใครเสี ยชี วิต สู ญหาย บาดเจ็บอย่างไร เพื่อมีขอ้ มูลน�ำไปสู่
การช่ วยเหลื อเยียวยา (Sion, 2011) ในเดื อนกรกฎาคม ค.ศ.
1980 ประชาชนจ�ำนวนกว่า 32,000 คนเข้ามาพิพิธภัณฑ์ภายใน
สัปดาห์แรกที่เปิ ด แม้นกั ท่องเที่ยวต่างชาติจำ� นวน 1,930 คนจะ
เข้า มาชมตามปรกติ แต่ ช าวเขมรกว่ า 30,000 คนอาศัย
พิพิธภัณฑ์ดงั กล่าวในการเข้ามาเพื่อหาข้อมูลสมาชิกครอบครัว
และญาติพี่นอ้ งที่ถูกท�ำให้สูญหาย
Sion (2011) กล่ าวว่า พิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใน
ประเทศกัมพูชาเป็ นส่ วนหนึ่ งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ว่าด้วยความตาย (thanatourism) ความตายในที่น้ ีมิใช่เป็ นความ
ตายธรรมดา แต่คือ “ความตายที่รุนแรง” หรื อ Schlund-Vials
(2012) ใช้คำ� ว่า “การท่องเที่ยวเพื่อชมความโหดร้าย” (atrocity
tourism) ส่ วน Dalton (2015) ระบุว่าเป็ น “การท่องเที่ยวด้าน
มืด” (dark tourism) กล่าวคือ เป็ นการเดินทางไปสู่ ภายใต้ร่มเงา
ของความทุกข์ทรมาน ความปวดร้ าวและความตายของผูค้ น
จริ ง ๆ การท่องเที่ยวด้านมืดท�ำงานได้ดีเนื่ องจากน�ำเอาความ
รู ้สึกเห็นอกเห็นใจ (empathy) มาขาย โดยเชื่อมโยงความเห็นใจ
ของนักท่องเที่ยวต่อชะตากรรมอันเศร้าสลดของเพื่อนมนุ ษย์
ร่ วมโลก
อุ ต สาหกรรมการท่ อ งเที่ ย วชนิ ด นี้ ท�ำ งานได้อ ย่า งดี
เนื่ องจากจัดวางองค์ประกอบผ่านความโหดร้ายและความน่ า
สะพรึ งกลัวต่าง ๆ นานา ยิง่ โหดร้ายน่ากลัวเท่าไร ยิง่ ส่ งผลต่อ
การเข้า มาของนัก ท่ อ งเที่ ย วมากขึ้ น เท่ า นั้น (Dalton, 2015)
พิพิธภัณฑ์ตวลสะแลงได้สงวนรั กษาความเหี้ ยมโหดภายใน
ไว้เป็ นอย่างดี ถึงแม้ซากศพจ�ำนวนมากได้ถูกเคลื่อนย้ายออก
ไปในค.ศ. 1979 และได้รับการแทนที่ ด้วยรู ปถ่ ายของเหยื่อ
แทน แต่คราบเลือดตามผนังก�ำแพงและพื้นยังคงมีการรักษาไว้
ภายในยังมีการจัดแสดงกะโหลกศีรษะจ�ำนวนมหาศาล เครื่ อง
ทรมานนักโทษรู ปแบบต่าง ๆ เตียงนักโทษที่มีโซ่ตรวนล่ามไว้
รู ปถ่ายการใช้ความรุ นแรง ภาพการทุบตี ภาพบาดแผลและการ
เสี ยโฉมของเหยื่อ ภาพประกอบต่าง ๆ ที่น่าสะพรึ งกลัว ฯลฯ

จากผูเ้ สี ยชีวิตกว่า 14,000 ราย การจัดวางองค์ประกอบเช่นนี้
ท�ำให้นักท่องเที่ ยวสัมผัสได้ว่า พวกเขา/เธอเหล่านั้นเคยเสี ย
ชี วิตอยู่ที่นี่จริ ง ๆ และท�ำให้รู้อีกเช่ นกันว่าคนเหล่านี้ เคยถู ก
ทรมานเพี ย งใด อุ ต สาหกรรมเช่ น นี้ ของประเทศกัม พูช าจึ ง
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเป็ นอย่างยิง่ (Sion, 2011)
การขยายตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเที่ยวชม
พิพิธภัณฑ์เต็มไปด้วยความรู ้ สึกตื่ นตาตื่ นใจ โดยเฉพาะจาก
ประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริ กา ฝรั่งเศส
เยอรมัน ฯลฯ ถึงแม้ประสบการณ์ของ Dalton (2015) จากการ
ลงพื้นที่ทำ� วิจยั เรื่ อง “การท่องเที่ยวด้านมืด” ได้เล่าว่า เพื่อนนัก
ท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียกลุ่มหนึ่งบอกกับเขาว่า ถึงแม้พวกเขา
จะต้องอยู่ในกรุ งพนมเปญอี กหลายปี พวกเขาจะไม่ กลับมา
เยี่ยมชมที่ นี่อีกเลย เนื่ องด้วยบรรยากาศน่ าสยดสยองเกิ นไป
อย่า งไรก็ ต าม ค�ำ กล่ า วนี้ แลดู ต รงกัน ข้า มกับ ความเป็ นจริ ง
ปั จจุบนั จ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่มาพิพิธภัณฑ์มีเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า
2 ล้านคนต่อปี (Tyner et al., 2014) พิพิธภัณฑ์จึงกลายเป็ น
“สิ นค้าชั้นดี ” ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
รัฐบาลเก็บค่าเข้าชมคนละ 3 ดอลลาร์ สหรัฐ สถานที่รายล้อม
ไปด้ว ยร้ า นค้า จ�ำ หน่ า ยสิ นค้า ที่ ระลึ ก ร้ า นอาหาร เครื่ องดื่ ม
โรงแรม รถรั บจ้าง ฯลฯ ในแต่ ละวันจะมี เจ้าหน้าที่ สวมชุ ด
เครื่ องแบบ “ต�ำรวจท่องเที่ ยว” ไม่น้อยกว่า 3 ราย คอยดู แล
อ�ำ นวยความสะดวกให้นัก ท่ อ งเที่ ย ว (Tyner & Devadoss,
2014) จุ ด หมายเยี่ย มชมพิ พิ ธ ภัณ ฑ์เ ป็ นกิ จ กรรมส�ำ คัญ ของ
บริ ษทั ท่องเที่ยวทัว่ โลก รัฐบาลสามารถจัดสรรรายได้จากการ
ท่องเที่ยวส่ วนหนึ่ งมาดูแลรักษาสถานที่ดงั กล่าว ซึ่ งที่ผา่ นมา
รัฐบาลไม่เคยอุดหนุ นออกเงิ นให้ ขณะที่จำ� นวนผูเ้ ข้าชมชาว
เขมรกลับ มี จ �ำ นวนไม่ ม ากนั ก เหยื่ อ จ�ำ นวนหนึ่ งกล่ า วว่ า
พิพิธภัณฑ์ทำ� หน้าที่ “แช่แข็ง” ความทรงจ�ำอันเจ็บปวดให้แก่
ตนเอง เนื่ องจากไม่เคยมีความรับผิดชอบจากผูท้ ี่เคยมีส่วนก่อ
ความรุ น แรงใด ๆ เลย ยิ่ง ตนเองเข้า มาเห็ น โศกนาฏกรรม
ภายในพิพิธภัณฑ์ ยิ่งเห็นความผิดปรกติในสังคมที่ถูกมองว่า
เป็ นปรกติของประเทศกัมพูชาต่อไป (Sion, 2011)
ขณะที่ ทุ่ ง สั ง หารชื่ อ ดั ง แห่ ง หนึ่ งได้ รั บ การปรั บ
ประยุก ต์เ ป็ นอนุ ส รณ์ ทุ่ ง สั ง หารฆ่ า ล้า งเผ่า พัน ธุ์ คื อ อนุ ส รณ์
สถานเจืองแอ็ก (Chuong Ek) ซึ่ งสร้างสถูปตามคติพระพุทธ
ศาสนาไว้เ พื่ อ เก็ บ กะโหลกศี ร ษะของเหยื่ อ จ�ำ นวนมาก
ทุ่งสังหารนี้ถูกค้นพบโดยกองทัพเวียดนามพร้อมกับศพเปลือย
เกลื่อนบริ เวณรอบพื้นที่กว่า 9,000 ราย ศพจ�ำนวนมากถูกตัด
หัว มี เชื อกมัดมื อทั้งสองไว้ ส่ วนกะโหลกศี รษะและกระดู ก
บริ เ วณร่ า งกายเต็ม ไปด้ว ยรู ก ระสุ น ร่ อ งรอยจากการถู ก มี ด

K A S E T S A RT J O U R N A L O F S O C I A L S C I E N C E S 3 8 ( 2 0 1 7 )

สังหาร รวมศพทุกเพศทุกวัยไว้หมด แม้แต่ทารกก็ตาม อนุสรณ์
สถานนี้ ห่างออกไปประมาณ 10 ไมล์ทางตะวันออกเฉี ยงใต้
ของกรุ งพนมเปญ โดยได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็ น “นรกบน
โลกแห่ งคริ สต์ศตวรรษที่ 20” ซึ่ งรองรับนักโทษจากคุกตวล
สะแลงที่ถูกส่ งตัวมาฆ่าในช่วง ค.ศ. 1977–1978 อนุสรณ์สถาน
เปิ ดให้สาธารณชนเข้าชมใน ค.ศ. 1989 ประกอบด้วยกระดูก
กะโหลกศีรษะมากกว่า 8,000 กะโหลก (มีการกองกะโหลก
เรี ยงรายซ้อนทับกันผ่านชั้นวางโดยไม่มีหน้าต่างกั้นระหว่าง
กะโหลกกับนักท่องเที่ ยวเอาไว้) และรู ปของเหยื่อแต่ไม่ได้
ระบุชื่อและประวัติแต่อย่างใด น�ำมาจัดวางประกอบฉากเพื่อ
ให้บ รรยากาศน่ า สะพรึ ง กลัว ทั้ง นี้ Dalton (2015) ได้เ ล่ า
ประสบการณ์การลงพื้นที่ทำ� วิจยั ที่อนุ สรณ์สถานนี้ ว่า ตนเอง
เห็นนักท่องเที่ยวจ�ำนวนหนึ่ งแสดงกิริยาไม่เหมาะสมด้วยการ
เอามือเข้าไปลูบจับที่กะโหลกศีรษะ
เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ ทุ่งสังหารนี้เป็ นหนึ่งในแหล่ง
ท่องเที่ ยวที่ ดึงดู ดนักท่องเที่ ยวต่างชาติ ที่สุดแห่ งหนึ่ ง (Sion,
2011) Ros Sophearavy รองผูอ้ ำ� นวยการดูแลอนุ สรณ์สถาน
ดังกล่าวระบุใน ค.ศ. 2007 ว่าการสงวนรักษาพื้นที่ประวัติศาสตร์
ของการฆ่ า ล้า งเผ่ า พัน ธุ์ เ อาไว้ ท�ำ ให้ เ จื อ งแอ็ ก กลายเป็ น
สัญลักษณ์ของการฆ่าล้างเผ่าพันธุร์ ะดับโลก ส่งผลให้นกั ท่องเทีย่ ว
ต่างชาติทะลักเข้ามาเยีย่ มชมจ�ำนวนมาก เธอยังคาดหวังจะเพิม่
รายได้ให้อนุสรณ์สถานดังกล่าวโดยให้มีร้านกาแฟ ร้านอาหาร
ร้านขายหนังสื อ ร้านขายของที่ระลึกและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้
ได้ยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่นอ้ ยกว่าวันละ 1,000 ราย พร้อม
คาดการณ์อีกว่า ปลายทศวรรษที่ 2000 จะยิง่ ท�ำให้นกั ท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้นอีก เพราะจะมีการพิจารณาไต่สวนสหายดุจเป็ นราย
แรก (Anonymous, 2007) ทั้งนี้ ในช่วงหลายปี ก่อนหน้านี้ จวบ
ถึงปั จจุบนั นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเยี่ยมชมอนุ สรณ์
สถานเจืองแอ็กได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้น เนื่ องจากถนน
มุ่งหน้าสู่ อนุ สรณ์สถานได้มีการราดยางเป็ นอย่างดีและตลอด
สองฟากฝั่ งถนนมี ร้านกาแฟคอยอ�ำนวยความสะดวกให้นัก
ท่องเที่ยว ประตูทางเข้าได้รับการสรรสร้ างไว้อย่างสวยงาม
ภายในอนุ สรณ์ ทุ่งสังหารยังมี ห้องน�้ำที่ สะอาด ร้ านจ�ำหน่ าย
ของที่ ระลึ ก และห้องรั บรองพร้ อมเครื่ องปรั บอากาศเพื่อให้
นั ก ท่ อ งเที่ ย วชมสารคดี ข นาดสั้ นของการฆ่ า ล้า งเผ่ า พัน ธุ์
(Tyner, Alvareza, & Coluccia, 2012)
ก่อนหน้านี้ ทุ่งสังหารดังกล่าวเคยอยูภ่ ายใต้การบริ หาร
งานของเทศบาลพนมเปญ ทว่าเพื่อการแสวงหาก�ำไรมากขึ้น
ในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2005 รัฐบาลกัมพูชาได้ให้สัมปทาน
บริ ษทั เจซี รอแยล (JC Royal) บริ ษทั ชาวญี่ปุ่นเข้ามาบริ หาร

543

จัดการพื้นที่เพื่อประโยชน์และดึงดูดการท่องเที่ยว โดยมุ่งหวัง
ให้เป็ นไปตามวลี “แหล่งท่องเที่ยวที่เป็ นมิตรมากขึ้น” (more
tourist-friendly place) (Schlund-Vials, 2012) ภายใต้สญ
ั ญา 30
ปี พร้อมค่าตอบแทนปี ละ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐและบริ ษทั เจซี
รอแยลยังได้มอบทุนการศึกษาให้นกั เรี ยนกัมพูชาจ�ำนวนหนึ่ ง
ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น แม้ไม่เปิ ดเผยจ�ำนวนนักเรี ยนและ
มูลค่าทุนการศึ กษา (Sion, 2011) การที่ รัฐบาลให้สัมปทาน
ดัง กล่ า วได้รั บ การวิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ อ ย่า งมาก โดยเฉพาะจาก
ปั ญญาชนนักศึกษา อีกทั้ง ผลประกอบการก�ำไรก็ไม่เคยได้รับ
การเปิ ดเผย ยิง่ กว่านั้น ตั้งแต่ ค.ศ. 2014 เป็ นต้นมา รัฐบาลได้
วางแผนส่ งเสริ มและขยายทุ่งสังหารให้เป็ นแหล่งท่ องเที่ ยว
มากยิ่งขึ้ นโดยได้จดั สรรงบประมาณก่ อสร้ างถนนในอ�ำเภอ
อัลลองเวง (Along Veng) จังหวัดอุดรมีชยั (Oddar Meanchey)
จังหวัดทางตอนเหนื อของประเทศ ซึ่ งเคยเป็ นฐานที่มนั่ ส�ำคัญ
ของเขมรแดงและมีทุ่งสังหารมากกว่า 14 แห่ งเป้ าหมายของ
นักท่องเที่ยวต่างชาตินอกจากจะได้ชมทุ่งสังหารแล้ว ยังจะได้
ชมบ้านพักของนายพอลพต นายเขียว สัมพันธ์และนายตาม็อก
ในอ�ำเภอนี้ อีกด้วย รัฐบาลก�ำลังคาดหวังให้อำ� เภออัลลองเวง
เป็ นแหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญทางตอนเหนื อของประเทศและเป็ น
แหล่งหารายได้ร่วมกับพิพิธภัณฑ์ตวลสะแลงและทุ่งสังหาร
เจืองแอ็ก (Dalton, 2015, p. 78)
ปัจจุบนั ทั้งพิพิธภัณฑ์และทุ่งสังหารเป็ น 2 ใน 5 แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงที่สุดซึ่ งได้รับการโฆษณาเชิญชวนให้ไป
เที่ยวชมหากใครก็ตามไปกรุ งพนมเปญ อีก 3 แห่งคือพิพิธภัณฑ์
แห่ งชาติ เจดียเ์ งินและวัดพนม แต่ถา้ ไปเที่ยวประเทศกัมพูชา
สถานที่ที่ได้รับการเชิ ญชวนให้ไปเที่ยวมากที่สุดจากเว็บไซต์
National Geographic Today 2 อันดับแรกใน ค.ศ. 2013 คือ
นครวัดและพิพิธภัณฑ์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โดยพิพิธภัณฑ์ฯ เป็ น
ธุรกิจท่องเที่ยวขนาดใหญ่รองลงมาจากนครวัด (Istvan, 2013)
นายทองคู น (Thong Khon) รั ฐ มนตรี ก ระทรวงท่ อ งเที่ ย ว
กัมพูชาก็ย้ ำ� เสมอในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาว่า “มันเป็ นเรื่ องถูก
ต้ อ งที่ ต้ อ งหารายได้ จ ากสถานที่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ดั ง กล่ า ว”
(Burmon, 2010)
จากที่กล่าวมาข้างต้น ค�ำถามส�ำคัญคือประเทศกัมพูชา
ก�ำ ลัง สร้ า งกระบวนการปรองดองอย่า งไร รั ฐ บาลสมเด็ จ
ฮุนเซ็นเรี ยกร้องการปรองดองด้วยการกล่าวว่า ห้ามขยายวง
ด�ำเนิ นคดี ผูม้ ีส่วนคนอื่น ๆ ในระบอบเขมรแดง และปฏิเสธ
การสร้างกลไกพร้อมรับผิดของระบอบเขมรแดง เขาเคยกล่าว
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 1998 ว่าทั้งนายเขียว สัมพันธ์และนาย
นวนเจีย ควรได้รับการต้อนรับด้วย “ช่อดอกไม้” มิใช่ “คุกและ
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กุญแจมือ” เขายังกล่าวเสริ มอีกว่า “เราควรขุดหลุมและฝั งอดีต
เข้ า ไป และมองไปข้ า งหน้ า สู่ ศตวรรษที่ 21 ด้ ว ยการตั้ ง ต้ น
ใหม่ ” 2 (Mydans, 1998) Linton (2004, p.12) ตั้งข้อสังเกตว่า
“มั น ง่ ายนั ก ที่ จ ะแลเห็ น ว่ า ไม่ มี ก ระบวนการใด ๆ ที่ จ ะ
คล้ ายคลึงกับกระบวนการสลายนาซี (ที่เคยเกิดขึ้นในประเทศ
เยอรมัน หลัง สงครามโลกครั้ งที่ ส อง จากการไต่ ส วนน�ำ ตัว
ผูก้ ระท�ำความผิดในรั ฐบาลนาซี มาลงโทษหรื อที่ เรี ยกว่าการ
ไต่สวนที่เมือง นูเรมเบิร์ก [Nuremberg] -ผูเ้ ขียน) ในกัมพูชาแต่
อย่ างใด” Linton ยังกล่าวต่อไปว่า “นับกระทั่งปั จจุบัน ยังไม่ มี
ใครที่มบี ทบาททางการเมืองในรั ฐบาล ผู้ที่อดีตเคยมีส่วนค�ำ้ ยัน
ให้ ระบอบเขมรแดงเข้ มแข็ง จะเคยแสดงความรู้ สึ กโศกเศร้ า
เสี ย ใจต่ อเหตุ ก ารณ์ โหดเหี ้ ย มในอดี ต พวกเขาสามารถ
ปรั บเปลี่ยนความทรงจ�ำได้ อย่ างง่ ายดายในทิ ศทางที่เป็ นไปไม่
ได้ เอาเสี ยเลย ที่ จะให้ เหยื่ อจ�ำนวนมากจะสามารถเลียนแบบ
พวกเขาได้ ...แน่ ล่ะ พวกเขาท�ำราวกับว่ าอดีตก็คืออดีต ปั จจุบัน
ก็คือปั จจุ บัน ทว่ าส�ำหรั บเหยื่ อจ�ำนวนมากแล้ ว อดีตยังตาม
หลอกหลอนอย่ างสลดถึงปั จจุบันทุกวี่วัน” เช่นเดียวกับ Vann
Nath ศิลปิ นวาดภาพซึ่ งเป็ นเหยื่อผูร้ อดชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่า
พันธุ์ระบายความในใจว่า “ไม่ มีคำ� ว่ าให้ อภัย ในเมื่อไม่ มีการ
ตระหนั ก ถึ ง ความผิ ด พลาดในอดี ต โดยกลุ่ม ผู้น ำ� แต่ อ ย่ า งใด
(หมายถึงสมเด็จฮุนเซ็น และผูม้ ีส่วนในระบอบเขมรแดงที่ยงั มี
ชี วิตอยู่–สมเด็จฮุ นเซ็ นเคยเป็ นหนึ่ งในกองทหารประจ�ำภาค
ตะวัน ออกในระบอบเขมรแดง-ผู ้เ ขี ย น) มี แ ต่ เพี ย งค�ำ ว่ า
ปรองดอง ๆ พวกเขามิ เคยแม้ แต่ พูดว่ า ตนเองเคยกระท�ำผิ ด!
ท�ำไมต้ องเรี ยกร้ องการให้ อภัย ถ้าพวกเขาไม่ได้ ทำ� อะไรผิดเลย” 3
(Sion, 2011, p. 17)
ขณะที่เป็ นเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ญาติของเหยื่อยังคง
ดิ้ นรนหาทางออกจากชะตากรรมและท�ำบุญสม�่ำเสมอ ส่ วน
รัฐบาลกลับหารายได้ตลอดเวลา (Sion, 2011) รัฐบาลพิจารณา
การน�ำกะโหลกศีรษะมากองทับกันให้มาก ๆ เป็ นสิ นค้าอย่าง
จริ งจังที่ควรจัดแสดง และสนุ กสนานกับวัฒนธรรมลอยนวล
ผู ้ก ระท�ำ ผิ ด อย่ า งเต็ ม ที่ รั ฐ บาลสร้ า งประดิ ษ ฐกรรมคื อ
พิพิธภัณฑ์และทุ่งสังหาร เพื่อให้โลกร�ำลึกต่อการฆ่าล้างเผ่า
พันธุ์ในประเทศตนเอง ขณะที่กลับไม่ตระหนักถึงความทุกข์
2
3
4

ทรมานที่ชาวกัมพูชาจ�ำนวนมากเคยประสบ การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติจึงปราศจาก
ซึ่ งความรั บผิดชอบจากรั ฐ ปราศจากการชดเชยเยียวยาทาง
ศี ลธรรม ทางจิ ตใจหรื อทางวัตถุเงิ นทอง และปราศจากการ
ค้น หาความจริ ง ในแง่ น้ ี แม้ป ระเทศกัม พูช าจะจดจารึ ก ว่า
ครั้ งหนึ่ งเคยเกิ ดความรุ นแรงในประเทศผ่านพิพิธภัณฑ์และ
ทุ่งสังหาร ทว่าเป็ น “การจดจ�ำผ่านความเงียบและไม่ขดุ คุย้ ต่อ
อดีต” และเป็ น “การจดจ�ำเพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิ ชย์” ดังนั้น
Sion (2011, p. 7) จึงสรุ ปว่า “สิ่ งที่เห็นได้ชดั คือทุ่งสังหารเป็ น
แหล่งสร้ างก�ำไรซึ่ งผูไ้ ด้รับผลประโยชน์มิใช่ ผูร้ อดชี วิตและ
มิใช่เหยื่อ” 4 นี่ คือ “การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ถูกท�ำให้เป็ นสิ นค้า”
(commodification of genocide) และเป็ น “กระบวนการสร้าง
ความเป็ นวัตถุให้กบั มนุ ษย์” (objectification) (Sion, 2011)
ส่ วน Dalton (2015, p. 73) ระบุวา่ ทั้งสองพื้นที่น้ ีคือ “พื้นที่ที่ถูก
ท�ำให้เป็ นสิ นค้า” (commodified space) ถึ งแม้จะมี ขอ้ อ้าง
ว่าการท่องเที่ยวจะน�ำไปสู่ การกระตุน้ เศรษฐกิจ แต่การหาก�ำไร
จากความตายถื อ เป็ นการแสดงออกซึ่ งความไม่ เ คารพต่ อ
จิตวิญญาณของเหยือ่ ขณะที่ Tyner et al. (2012, p. 868) กล่าวว่า
ทั้ง สองสถานที่ ดัง กล่ า ว มิ ไ ด้เ ชื่ อ มโยงกับ คนในท้อ งถิ่ น
ที่ มี ค วามทรงจ�ำ โดยตรงกับ โศกนาฏกรรม แต่ มุ่ ง เอื้ อ กับ
นักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อหารายได้จากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็ น
หลัก ทั้งสองพื้นที่จึงน�ำเอาการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ให้เป็ นสิ่ งที่ซ้ื อ
ขายได้ ผ่ า นการสร้ า งความบัน เทิ ง ในรู ปแบบที่ เ รี ยบง่ า ย
(disneyfied) ให้กบั นักท่องเที่ยวผ่านการจัดวางองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ด้วยการกองกะโหลกและกระดูกจ�ำนวนมากไว้ดว้ ยกัน
ยิ่ง ไปกว่า นั้น ยัง มี ค ำ� ถามจ�ำ นวนหนึ่ ง ต่ อ การสงวน
รักษาสองพื้นที่ดงั กล่าวไว้วา่ สัมพันธ์อย่างไรต่อการสร้างความ
ปรองดองและสามารถช่วยท�ำให้สงั คมกัมพูชาเข้าใจหรื อร�ำลึก
ต่อเหยื่อในระบอบเขมรแดงได้อย่างไร เนื่ องจากทั้งสองพื้นที่
นี้ ตอ้ งการเพียงให้นกั ท่องเที่ยวเข้ามาชมในฐานะเป็ นประจักษ์
พยาน (witness) มากกว่าตั้งค�ำถาม (epistemological) ถึงท่าที
การไม่พยายามสร้างความปรองดองของรัฐบาล (Dalton, 2015,
p. 78) ดังที่ Williams (2004, p. 250) ระบุวา่ ทั้งสองพื้นที่น้ ีเป็ น
พื้ น ที่ ที่ เ ต็ ม ไปด้ว ยความแปลกแยก (alienate) เนื่ อ งจาก

ต้นฉบับภาษาอังกฤษคือ “We should dig a hole and bury the past and look ahead to the 21st century with a clean slate.”
ต้นฉบับภาษาอังกฤษคือ ‘‘No word of forgiveness, of acknowledging that something wrong was done by the leaders, only ‘reconciliation.’
They don’t even say it was wrong! Why ask for forgiveness if they did nothing wrong?”
ต้นฉบับภาษาอังกฤษคือ “What is clear is that the killing fields are a source of profit whose beneficiaries are neither survivors nor relatives
of victims.”
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ปราศจากซึ่ งข้อมูลส่ วนบุคคลของเหยื่อและเรื่ องราวการเสี ย
ชี วิตของพวกเขา ทั้งนี้ Williams เชื่ อว่า ความแปลกแยกนี้ มา
จากความตั้งใจของรัฐบาลที่ไม่ตอ้ งการน�ำเรื่ องราวบาดแผลมา
เปิ ดเผย อย่างไรก็ตาม การไม่ปะทะต่อความจริ งจะยิง่ ไม่ส่งผล
ดีต่อการสร้างความปรองดอง ซึ่ ง Williams เสนอว่า ประเทศ
กัมพูชาควรน�ำทั้งสองพื้นที่ น้ ี ให้เป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ เชื่ อมโยงกับ
ระบบการศึ ก ษาในประเทศ เพื่ อ ท�ำ ความเข้า ใจอดี ต และ
หาหนทางป้ องกันมิ ให้อนาคตเกิ ดโศกนาฏกรรมขึ้ นซ�้ำรอย
ท�ำนองเดี ยวกับ Hughes (2008) ซึ่ งอธิ บายว่า ทั้งสองพื้นที่น้ ี
ไม่ให้ความส�ำคัญกับการเรี ยนรู ้ประวัติศาสตร์ กล่าวคือ ไม่มี
การบรรยายถึงภูมิหลังช่วงเขมรแดงเถลิงครองอ�ำนาจและไม่มี
การวิเคราะห์ว่า อุดมการณ์ชุดใดบ้างที่อยู่เบื้องหลังเขมรแดง
รวมถึ ง พวกเขาใช้นโยบายการฆ่ าล้างเผ่าพันธุ์ อย่างไรและ
ท�ำไมต่อมาพวกเขาจึงพ่ายแพ้ เป็ นต้น และ Simmons (2002)
ศาสตราจารย์ด้า นการท่ อ งเที่ ย วที่ ม หาวิ ท ยาลัย ลิ น คอลน์
(Lincoln) ในประเทศนิ วซี แลนด์ ย�้ำถึ งความส�ำคัญของการ
เรี ยนรู ้วา่ “ต้ องมุ่งให้ การศึกษา ที่นี่ (พิพิธภัณฑ์และทุ่งสังหาร)
เคยมีอาชญากรและผู้คลั่งลัทธิ (เขมรแดง) เถลิ งครองอ�ำนาจ
ถามว่ าคุณเคยเรี ยนรู้ อะไรจากเรื่ องเหล่ านีบ้ ้ าง”
นอกจากนี้ การน�ำกระดูกและกะโหลกศีรษะมหาศาล
มาจัดวางในตูก้ ระจกเพื่อดึ งดู ดนักท่องเที่ ยวยังผิดหลักความ
เชื่ อทางศาสนา สมเด็จสี หนุ เคยเสนอให้ทำ� พิธีฝังหรื อเผาศพ
ทางศาสนาพุทธให้เหมาะสมแก่กองกระดูกเหล่านี้ แต่ถูกปั ด
ปฏิเสธโดยนายกฯฮุนเซ็น ซึ่ งให้เหตุผลว่าจะเก็บไว้เป็ นหลัก
ฐานการไต่สวนนายพอลพต และร�ำลึกถึงความทรงจ�ำโหดร้าย
ในอดีต (พวงทอง, 2541) ถึงแม้นายพอลพตจะเสี ยชีวติ ไปแล้ว
ก็ ต าม ในปั จ จุ บ ัน คนท้อ งถิ่ น จ�ำ นวนมากให้ ค วามเห็ น ว่ า
กระดู กและกะโหลกจ�ำนวนมากในประเทศไม่ควรรั กษาไว้
ด้วยสารเคมีเพื่อน�ำมาจัดแสดง เนื่ องจากควรน�ำไปเผาหรื อฝัง
ตามความเชื่อทางศาสนาพุทธที่เชื่อว่า คนตายควรได้รับการฝัง
หรื อเผาโดยเร็ วที่สุด ยิ่งหากผูน้ ้ นั เผชิ ญความตายอย่างรุ นแรง
(violent death) อันถือเป็ นเรื่ องไม่เป็ นมงคล ยิ่งต้องรี บได้รับ
การเผาทันที เพื่อปลดปล่อยให้จิตวิญญาณของผูต้ ายมุ่งไปสู่ ภพ
ต่ อ ไป มิ ใ ช่ ป ล่ อ ยให้ จ มปลัก อยู่ กับ สถานที่ ผู ้น้ ั นเสี ย ชี วิ ต
(Dalton, 2015)

ภาพที่ 1 พิพิธภัณฑ์ตวลสะแลง
ทีม่ า: Explorer-Cambodia (2015)

ภาพที่ 2 อนุสรณ์สถานเจืองแอ็ก
ทีม่ า: Explorer-Cambodia (2015)

ภาพที่ 3 เหยือ่ จากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอดีต
ทีม่ า: Explorer-Cambodia (2015)
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ค�ำถามส�ำคัญที่ตามมาคือในเมื่อคนกัมพูชาไม่นิยมไป
ที่พิพิธภัณฑ์ตวลสะแลง และอนุสรณ์สถานเจืองแอ็ก พวกเขา
เลือกที่จะจัดการต่อความทรงจ�ำอันเจ็ดปวดอย่างไร งานวิจยั
จ�ำนวนหนึ่ งพบว่า พวกเขาเลือกที่จะเผชิญกับบาดแผลในอดีต
ผ่านกิ จกรรมทางพุทธศาสนาและการสานเสวนา แม้มีกรณี
ตัวอย่างจ�ำนวนมาก แต่ผเู ้ ขียนจะยกตัวอย่างกรณี เดียวในพื้นที่
จังหวัด Svay Rieng จังหวัดทางตะวันออกเฉี ยงใต้ของประเทศ
ในจังหวัดมีวดั แห่งหนึ่งชื่อว่า Wat Thlork ในสมัยเขมรแดงวัด
ดังกล่าวถูกใช้เป็ นที่คุมขังนักโทษที่ถูกกล่าวหาว่าท�ำงานเพื่อ
ส่ วนรวมไม่หนักพอ จึงต้องถูกฆ่า โดยนักโทษมากกว่า 15,000
รายเสี ยชีวติ ในวัดแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ ค.ศ. 2007 เรื่ อยมา
ชาวบ้า นในพื้ น ที่ แ ละกลุ่ ม ยุว ชนเพื่ อ สั น ติ ภ าพ (Youth for
Peace) ซึ่ งเป็ นองค์กรพัฒนาเอกชนภายในประเทศ ได้ทำ� งาน
ร่ วมกันผ่านกิจกรรมทางศาสนาพุทธ โดยเฉพาะการสวดมนต์
ท�ำบุญท�ำทานและเปิ ดเวทีสานเสวนาแลกเปลี่ยนความทรงจ�ำ
ซึ่ งกันและกัน โดยกิ จกรรมหลังเชื่ อว่า การเล่าและการแลก
เปลี่ยนเรื่ องราวฝังใจในอดีตและมีผใู ้ ส่ ใจรับฟัง จะเป็ นหนึ่งใน
หนทางเยียวยาเหยื่อ กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็ นการน�ำเหยื่อเป็ น
ศูนย์กลาง (victim-centered) นอกจากนี้ ยังมีการร่ วมสร้างสถูป
โดยบรรจุชิ้นส่ วนกระดูกของเหยือ่ คนในพื้นที่น้ ีพยายามสร้าง
ให้ Wat Thlork เป็ นพื้นที่เรี ยนรู ้ร่วมกันของชุมชนและเป็ นเวที
แลกเปลี่ยนความเจ็บปวดร่ วมกัน ดังนั้น Wat Thlork จึงเป็ น
พื้นที่ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึ งได้ง่ายและไม่เน้นให้เป็ นแหล่ง
ท่ อ งเที่ ย วหารายได้เ ข้า พื้ น ที่ แ ต่ อ ย่า งใด ซึ่ งตรงกัน ข้า มกับ
พิพิธภัณฑ์ตวลสะแลงและอนุสรณ์สถานเจืองแอ็กเป็ นอย่างยิง่
(Tyner et al., 2014)
จากที่ กล่าวมา จะเห็ นได้ว่าพิพิธภัณฑ์การฆ่าล้างเผ่า
พันธุ์ตวลสะแลงและอนุ สรณ์สถานเจื องแอ็กได้ดำ� รงอยู่สอด
รั บ กับ นโยบายระดับ ชาติ ข องประเทศกัม พู ช าว่ า ด้ว ยการ
ปรองดองนับจากเหตุการณ์ภายหลังการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เรื่ อยมา
เป็ นการจดจ�ำ ความโหดร้ า ยจากการฆ่ า ล้า งเผ่ า พัน ธุ์ ผ่ า น
“จินตนาการการเมืองว่าด้วยความหลงลืม” (amnesic political
imaginary) (Schlund-Vials, 2012) กล่าวคือ เป็ นความตั้งใจ
5
6
7

เบี่ ย งเบนไปหารายได้ม หาศาลจากประสบการณ์ ใ นอดี ต
พิพิธภัณฑ์ได้ทำ� หน้าที่รวบรวมเฉพาะสิ่ งที่ปรากฏและผ่านการ
แสดงกระดูกและกะโหลกศีรษะ ขณะเดียวกันก็ได้กีดกันสิ่ งที่
ไม่อยากให้ปรากฏคือ เสี ยงเพรี ยกหาความยุติธรรมของเหยื่อ
การช่ วยเหลื อเยียวยาพวกเขา ตลอดจน การค้นหาความจริ ง
และสร้างกระบวนการทุกทางเพื่อมิให้เหตุการณ์ในอดีตกลับ
มาซ�้ำรอย ดังนั้น พิพิธภัณฑ์ไม่ได้ทำ� หน้าที่ตอบโจทย์ให้แก่
คนท้องถิ่นที่ยงั ไม่เข้าใจว่า ท�ำไมระบอบเขมรแดงถึงโหดร้าย
ได้ข นาดนั้น พวกเขาจึ ง เลื อ กที่ จ ะท�ำ บุ ญ ตามวัด แถวบ้า น
สม�่ำเสมอมากกว่าเข้าพิพิธภัณฑ์ ชาวกัมพูชาปั จจุบนั จึงอยูใ่ น
ภาวะอึดอัดระหว่างความพยายามเรี ยกร้องความยุติธรรม ตรง
ข้า มกับ ความต้อ งการทางเศรษฐกิ จ (economic demand)
ที่ รัฐบาลมุ่งหวัง จึ งไม่ผิดนัก หากจะกล่าวว่า กระบวนการ
สร้างความปรองดองในกัมพูชาเป็ นไป ดังที่ Sion (2011, p. 19)
สรุ ปว่า “เป็ นการท�ำให้ กะโหลกศีรษะเป็ นสิ นค้ า น�ำความทุกข์
ทรมานของมนุษย์ เป็ นทุน และเพิกเฉยจารี ตทางศาสนา” 5

สรุปและข้ อเสนอแนะ
“ผมคิ ดว่ ารั ฐบาลจะต้ องจัดการกับสิ่ งเหล่ านีก้ ่ อนที่มนั
จะกลายเป็ นความขั ด แย้ ง เต็ ม รู ป แบบ ความทรงจ�ำ อย่ า ง
ประสบการณ์ จากการฆ่ าล้ างเผ่ าพันธุ์ เป็ นแรงผลักดันที่ ทรง
พลังที่ สุดของมนุษยชาติ มันจะเผยตัวออกมาเมื่ อเวลามาถึ ง
และมันจะกลับมาหาคุณ” 6 (ค�ำกล่าวของ Youk Chhang อ้างใน
นิรนาม, 2556)
ทุกวันที่ 7 มกราคมคือวันหยุดประจ�ำปี ของประเทศ
กัมพูชาเพื่อร�ำลึกถึงวันที่กองทัพเวียดนามบุกยึดกัมพูชาล้มล้าง
รัฐบาลเขมรแดงได้ส�ำเร็ จ เมื่อคราวจัดงานครบรอบ 30 ปี ใน
วันที่ 7 มกราคม 2009 งานร�ำลึกดังกล่าวมีวลีวา่ “ชัยชนะเหนือ
การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์” (Victory over Genocide) ชาวกัมพูชา
มากกว่า 80,000 คนได้ร่วมชุ มนุ มร�ำลึ ก มี ท้ งั การเดิ นขบวน
พาเหรด และการปาฐกถาโดย Chea Sim ประธานพรรค

ต้นฉบับภาษาอังกฤษคือ‘‘commodifying skulls, capitalizing on human suffering and ignoring religious traditions.”
ค�ำกล่าวของ Youk Chhang ชาวกัมพูชาผูร้ อดชีวติ จากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ผูไ้ ด้รับการสนับสนุนการท�ำวิจยั ในโครงการ Cambodian Genocide
Program (CGP) จากมหาวิทยาลัยเยล ปั จจุบนั เป็ นผูอ้ ำ� นวยการ Documentation Center of Cambodia หรื อ DC-Cam ในกรุ งพนมเปญ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั ชาวกัมพูชาที่อาศัยอยูใ่ นสหรัฐฯ รวมถึง ชาวกัมพูชาเชื้อสายอเมริ กนั ซึ่งมีจำ� นวนมากกว่า 237,000 คน ยังพยายามท�ำ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อมิให้เรื่ องราวในยุคเขมรแดงถูกลืมและกลายเป็ นเพียงแหล่งท่องเที่ยวแต่เพียงเท่านั้น กิจกรรมมีท้ งั ข้อเขียน เสวนาวิชาการ
แต่งเพลง ขับร้องเพลงทั้งแนวป็ อบและแนวฮิพฮอพ งานศิลปะ ฯลฯ ที่มิได้มุ่งแสดงความอาลัยต่อผูต้ ายเท่านั้น แต่ยงั กระตุกให้ผทู ้ ี่ยงั มีชีวติ
อยูม่ ิลืมเลือนอดีต (Schlund-Vials, 2012)
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ประชาชนกัมพูชา (Cambodian People Party) ในเมื่อไม่เคยมี
การสร้างความยุติธรรมให้กบั เหยือ่ ทั้งจากท่าทีภายในประเทศ
และจากประเทศมหาอ�ำนาจที่เคยมีส่วนท�ำร้ายย�่ำยีชาวกัมพูชา
และค�้ำยันระบอบเขมรแดง7 (Schlund-Vials, 2012) ค�ำถามคือ
ชัยชนะที่ว่าเป็ นชัยชนะของใคร ชัยชนะส�ำคัญอย่างไร หรื อมี
บทเรี ยนใดที่มีคุณูปการกับการใช้คำ� ว่า “ชัยชนะ” บ้าง ในเมื่อ
ความพยายามปรองดองของประเทศกระท�ำอยูภ่ ายใต้เพียงแค่
“การจดจ�ำ” ผ่านประดิษฐกรรมแสวงหาก�ำไร แต่กลับไม่เผชิญ
หน้ากับอดีตอย่างจริ งจัง แม้ประเทศมุ่งคาดหวังให้ชาวกัมพูชา
หยุดขุดคุย้ ถึงอดีต เพื่อป้ องกันความขัดแย้ง ทว่าส�ำหรับเหยื่อ
จ�ำนวนมากแล้ว พวกเขากลับมองว่าไม่ง่ายเช่นนั้น เพราะอดีต
ดังกล่าวมิใช่อดีตธรรมดา แต่เป็ นอดีตอันขมขื่นที่พวกเขาเผชิญ
เช่น Chanrithy Him นักเขียนกัมพูชาเชื้อสายอเมริ กนั กล่าวถึง
งานเขียนแต่ละชิ้ นที่เกี่ ยวข้องกับกัมพูชาของเธอว่า “มันเป็ น
ความปรารถนาอันแรงกล้ าของฉั น...ฉั นยังคงรู้ สึ กทุกข์ ทรมาน
และฉั นก็เห็นชาวกัมพูชา รวมถึง ญาติ ๆ ของฉั น ทุกข์ ทรมาน
เช่ นกัน พวกเขาไม่ สามารถเผชิ ญกับสิ่ งที่ เป็ นอยู่ได้ สิ่ งนี ย้ ิ่ ง
ท�ำให้ ฉันโกรธเข้ าไปใหญ่ ฉั นจ�ำที่เคยพูดกับเพื่อนว่ า ถ้ าเขมร
แดงต้ องการมี ชื่ อเสี ยงและเป็ นที่ ได้ รั บการจดจ� ำ ใน
ประวัติศาสตร์ ฉั นก็จะเข้ าไปอยู่ในประวัติศาสตร์ ชุดนั้น พร้ อม
เปิ ดเผยความไม่ ยตุ ิธรรมที่พวกเขาท�ำ จากอ�ำนาจของการเขียน
และจากเสี ยงของฉั น” (Schlund-Vials, 2012, p. 819)
ควรต้องย�้ำอีกครั้งว่า ข้อเสนอแนะที่ได้รับการยอมรับ
ระดับหนึ่ งในกระบวนการสร้างความปรองดองคือต้องมีการ
ค้นหาความจริ ง เพื่อเรี ยกร้องการให้อภัยจากเหยื่อจึงต้องควร
ตามมาด้วยการขอโทษ ไม่วา่ จะเป็ นค�ำขอโทษจากผูก้ ระท�ำการ
หรื อขอโทษในนามรัฐบาลหลังระยะเปลีย่ นผ่านก็ตาม ตลอดจน
ร่ วมกันเรี ยนรู ้ถึงประสบการณ์ในอดีต และนิยามความเป็ นชาติ
ร่ ว มกัน อี ก ครั้ ง (national redefinition) (Baglione, 2008)
แต่กระบวนการเหล่านี้ มิเคยปรากฏนับจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
ในประเทศกัมพูชาเป็ นต้นมา เหยือ่ จ�ำนวนมากจึงเป็ นเพียงเศษ
ซากทางประวัติศาสตร์
เมื่อพิจารณาจากเรื่ องราวทั้งหมดจึงสามารถเห็นได้ว่า
การสร้ า งความปรองดองหรื อ การจัด การหลัง ความรุ น แรง
ถึงฆาตในประเทศกัมพูชาแสดงออกถึงการใช้ความรุ นแรงอีก
รู ปแบบหนึ่ งมากดทับความรุ นแรงรู ปแบบเดิมเอาไว้ กล่าวคือ
นอกจากเป็ นการสร้างความปรองดองที่ไม่มีการขยายขอบเขต
ด�ำเนิ นคดี กบั ผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องในระบอบเขมรแดง ไม่มีการ
ท�ำให้ความจริ งกระจ่างชัด ไม่มีการชดเชยเยียวยาเหยื่อ ไม่มี
การปฏิรูปสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาเพื่อให้คนเรี ยน
รู ้ ถึงความเจ็บปวดในอดี ตร่ วมกัน แต่ประเทศกลับสร้ างและ
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ผลิตซ�้ำวัฒนธรรมการลอยนวลของผูใ้ ช้ความรุ นแรง ยิง่ กว่านั้น
ประเทศกัมพูชายังได้ใช้พิพิธภัณฑ์และทุ่งสังหารแปรสภาพ
ความตายของเหยื่ อ ให้ ก ลายเป็ นสิ น ค้า ที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า ผ่ า น
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นหลัก โดยสร้างให้กระดูกและ
กะโหลกกลายเป็ นของจัด แสดงมากกว่า ท�ำ ตามพิ ธี ใ นหลัก
ศาสนา เช่นเดียวกับการขยายพื้นที่ทุ่งสังหารให้เป็ นการท่อง
เที่ ย วเพิ่ ม เติ ม กระบวนการเหล่ า นี้ จึ ง ท�ำ ให้ก ารสร้ า งความ
ปรองดองในประเทศกัมพูชากลับย�่ำอยู่กบั ที่ ท่ามกลางความ
มืดมนและไม่เห็นแสงสว่างใด ๆ
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