การระบุุและต่่อต้้านการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์:

บทเรีียนสำหรัับเอเชีีย
อาคเนย์์และบทเรีียน
จากเอเขีียอาคเนย์์
Tuol Sleng (Credit: Rafal Pankowski) - หน้้าปก: ตวลสเลง
(เครดิิต: ราฟาล พานโควสกี้้�)

สารบััญ

การระบุุและการต่่อต้้านการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์: บทเรีียนสำหรัับเอเชีียอาคเนย์์และบทเรีียนจากเอเขีียอาคเนย์์
บทนำ
อะไรคืือการปฏิิเสธและการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์
1. เกี่่�ยวกัับคำนิิยามเชิิงปฏิิบััติิการของคำว่่า การปฏิิเสธและการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์ ของ IHRA
2. ผู้้�ปฏิิเสธโฮโลคอสต์์อ้้างว่่าอะไร
3. อะไรคืือการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์และการบิิดเบืือนต่่างจากการปฏิิเสธอย่่างไร
4. การบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์ในยุุโรปตะวัันออก - เรื่่�องราวการถกเถีียง
การถกเถีียงเชิิงวิิพากษ์์ เกี่่�ยวกัับหนัังสืือของยาน ทีี. โกรสส์์
ต้้นศตวรรษ 2000
2009/10
2012
2017
5. เราสามารถเปรีียบเทีียบเหตุุการณ์์โฮโลคอสต์์ได้้หรืือไม่่ เราจะหลีีกเลี่่�ยงการเปรีียบเทีียบการทำให้้เรื่่�องรุุนแรงกลายเป็็นเรื่่�องไม่่
สำคััญ การนำเหยื่่�อมาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือ และการการปฏิิบััติิว่่าโฮโลคอสต์์เป็็นเรื่่�องไม่่มีีสาระ ได้้อย่่างไร
6. เราจะต่่อต้้านผู้้�ปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ได้้อย่่างไรบ้้าง

All titles are clickable!

สารบััญ

ข้้อมููลประเทศ (ประวััติิโดยย่่อ) กััมพููชา
1. ภููมิิหลัังและบริิบท
ข้้อเท็็จจริิงเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับประวััติศิ าสตร์์สมััยใหม่่ของประเทศและเหตุุการณ์์หลัักที่่�เกี่่�ยวกัับความรุุนแรงหมู่่�
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประวััติศิ าสตร์์นิพิ นธ์์: หััวข้้อหลััก องค์์ประกอบหลัักของการสร้้างเครื่่อ� งเตืือนความทรงจำ
บทบาทของประเทศในสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สอง มีีการสร้้างเครื่่อ� งเตืือนความทรงจำของสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สองหรืือไม่่ และอยู่่�ในรููป
แบบใด
ลัักษณะของความหลากหลายในสัังคม ชนกลุ่่�มน้้อยหลัักในประเทศ กรณีีการลงโทษหลัังปีีค.ศ. 1945
2. ประเภทของการปฏิิเสธและการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์และการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ที่่�มีีอยู่่�	
Multideniers (ผู้้ป� ฏิิเสธหลายเรื่่อ� ง)
เขีียว สััมพััน (Khieu Samphan) | ฌาคส์์ แวร์์เจส (Jacques Verges) | ยาน เมีียร์์ดัลั (Jan Myrdal)
อิิสราเอล ชาเมีียร์์ (Israel Shamir) | โนม ชอมสกีี (Naom Chomsky)
องค์์ประกอบท้้องถิ่่�นที่่กั� มั พููชาอาจนำมาใช้้ได้้เพื่่�อสู้้�กับั การปฏิิเสธและการบิิดเบืือน: ปััญหาเรื่่อ� งความรัับผิดช
ิ อบและการขััดขืนื ใน
ระหว่่างการปกครองของเขมรแดง
เรื่่อ� งราวของการกลัับมาใช้้ชีีวิิตและการต่่อสู้้�ของผู้้ห� ญิิงชนกลุ่่�มน้้อยในระหว่่างการปกครองของเขมรแดง
มีีการดำเนิินการของรััฐหรืือเอกชนเพื่่�อป้้องกััน/ต่่อสู้้�กับั การปฏิิเสธหรืือไม่่
ตััวอย่่างของการดำเนิินการของรััฐ
ตััวอย่่างของการดำเนิินการของสัังคม

สารบััญ
ข้้อมููลประเทศ (ประวััติิโดยย่่อ) เมีียนมา (พม่่า)
1. ภููมิิหลัังและบริิบท
ข้้อเท็็จจริิงเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับประวััติศิ าสตร์์สมััยใหม่่ของประเทศและเหตุุการณ์์หลัักที่่�เกี่่�ยวกัับความรุุนแรงหมู่่�
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประวััติศิ าสตร์์นิพิ นธ์์: หััวข้้อหลััก องค์์ประกอบหลัักของการสร้้างเครื่่อ� งเตืือนความทรงจำ
บทบาทของประเทศในสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สอง มีีการเครื่่อ� งเตืือนความทรงจำถึึงสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สองหรืือไม่่ และอยู่่�ในรููป
แบบใด
ทางรถไฟสายพม่่า-ไทย

2. ประเภทของการปฏิิเสธและการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์และการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ที่่�มีีอยู่่�
วััฒนธรรมการปฏิิเสธที่่�มีีอยู่่�เรื่่อ� งชาวโรฮิิงญาและการปฏิิเสธเหตุุการณ์์โหดร้้ายที่่�เกิิดขึ้้นกั
� บช
ั าวโรฮิิงญา
สััญลัักษณ์์ของนาซีี

3. ประเด็็นหลัักจากประวััติิศาสตร์์ร่่วมสมััยใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานของเราที่่�เป็็นการต่่อต้้านการปฏิิเสธและบิิดเบืือนโฮ
โลคอสต์์และการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�
ชาวยิิวในฐานะส่่วนหนึ่่�งของพหุุสังั คมในเมีียนมา (พม่่า)
ใครคืือชาวยิิวคนแรกในพม่่า
ชาวยิิวจากกรุุงแบกแดดเหล่่านี้้คื� อื ใคร
ชุุมชนชาวยิิวนั้้�นมีีความหลากหลายต่่างๆ
เกิิดอะไรขึ้้น� ระหว่่างสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สอง

4. ครอบครััวซามููเอลส์์
การขััดขืนื ในประเทศ
แคมเปญกุุหลาบขาว

สารบััญ
ข้้อมููลประเทศ (ประวััติิโดยย่่อ) ไทย
1. ภููมิิหลัังและบริิบท

ข้้อเท็็จจริิงเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับประวััติศิ าสตร์์สมััยใหม่่ของประเทศและเหตุุการณ์์หลัักที่่�เกี่่�ยวกัับความรุุนแรงหมู่่�
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประวััติศิ าสตร์์นิิพนธ์์: หััวข้้อหลััก องค์์ประกอบหลัักของการสร้้างเครื่่อ� งเตืือนความทรงจำ
โครงการจััดตั้้ง� พิิพิธิ ภััณฑ์์ 6 ตุุลา
บทบาทของประเทศในสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สอง มีีการสร้้างเครื่่อ� งเตืือนความทรงจำของสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สองหรืือไม่่ และอยู่่�
ในรููปแบบใด
พิิพิธิ ภััณฑ์์ช่อ่ งเขาขาด และ พิิพิธิ ภััณฑ์์ทางรถไฟไทย – พม่่า
หอศิิลป์์และพิิพิธิ ภััณฑ์์สงครามโลกครั้้ง� ที่่� 2 ในจัังหวััดกาญจนบุุรีี
ขบวนการเสรีีไทย
ลัักษณะของความหลากหลายทางสัังคม ชนกลุ่่�มน้้อยหลัักในประเทศ และกรณีีการลงโทษหลัังปีี ๒๔๘๘
ชาวยิิวในประเทศไทย

2. ประเภทของการปฏิิเสธและการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์และการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ที่่�มีีอยู่่�
Nazi chic

3. โครงการริิเริ่่�มของภาครััฐและเอกชนเพื่่�อป้้องกััน/ต่่อต้้านการปฏิิเสธ
อภิิธานศััพท์์ของคำศััพท์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโฮโลคอสต์์

บทนำ
นิิทรรศการ Identifying and Countering Holocaust Distortion: Lessons for and from Southeast Asia (การระบุุและการต่่อ
ต้้านการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์: บทเรีียนสำหรัับเอเชีียอาคเนย์์และบทเรีียนจากเอเขีียอาคเนย์์) จะนำเสนอประสบการณ์์โฮโลคอสต์์
(การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ชาวยิิว หรืือ Holocaust) ของประเทศโปแลนด์์และประเทศยุุโรปตะวัันออกเป็็นสิ่่�งแรก และจากนั้้�นจะนำเสนอ
ประวััติิศาสตร์์และสิ่่�งที่่�สืืบทอดมาในประเทศและในภููมิิภาคเอเชีียอาคเนย์์ นิิทรรศการนี้้�จะมุ่่�งเน้้นไปที่่�ประเทศกััมพููชา พม่่า และไทย

ได้้รัับการสนัับสนุุนจาก

ถึึงแม้้ว่่าเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้จะมีีประสบการณ์์โดยรวมเรื่่�องสงครามโลกครั้้�งที่่�สองร่่วมกัันกัับยุุโรปกลางและยุุโรปตะวัันออก
Heinrich Boell Stiftung Cambodia
แต่่แต่่ละภููมิิภาคก็็มีีประสบการณ์์ของตนเองที่่�ต่่างกัันออกไป โฮโลคอสต์์เริ่่�มต้้นในประเทศยุุโรปกลางและยุุโรปตะวัันออกโดยนาซีี
เยอรมนีีและผู้้�สมรู้้�ร่่วมคิิดได้้สัังหารชาวยิิวหกล้้านคน (และเหยื่่�อจากกลุ่่�มอื่่�น ๆ) ในค่่ายมรณะหรืือโดยการประหารชีีวิิต ณ จุุดที่่�พบ
ในระหว่่างปีี ค.ศ. 1933 - 1945 ประเทศยุุโรปตะวัันออกซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้การปกครองระบอบคอมมิิวนิิสต์์และระบอบเผด็็จการก็็มีี
อดีีตที่่�โหดร้้ายเช่่นกััน เรื่่�องนี้้�จึึงเป็็นหััวข้้อถกเถีียงที่่�ยากลำบากและยัังเกี่่�ยวข้้องกัับบทบาทของประเทศที่่�ถููกยึึดครองในภููมิิภาคนี้้�ใน
ระหว่่างที่่�เกิิดโฮโลคอสต์์ โดยบางส่่วนเป็็นผู้้�สมรู้้�ร่่วมคิิด ผู้้�เพิิกเฉยต่่อเหตุุการณ์์นี้้� ในขณะที่่�อีีกส่่วนเป็็นผู้้�ช่่วยเหลืือและผู้้�ไม่่ยอม ผู้้�เขีียนบทความสำำ�หรัับงานนิิทรรศการ: ท่่านลาบลูู บารััว (วััดพรหม
รัังสีี, ไทย), Ronan Lee (Loughborough University,
เพิิกเฉยต่่อสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น
สหราชอาณาจัักร), เทอร์์รีี แมนท์์ตััน (พิิพิิธภััณฑ์์ทางรถไฟ
แม้้ว่่าเอเชีียอาคเนย์์จะประสบกัับการเข้้ายึึดครองของประเทศญี่่�ปุ่่�นในระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง และยัังมีีความขััดแย้้งอื่่�นๆ ไทย – พม่่า, ไทย), Rafal Pankowski (องค์์กร NEVER
และมีีการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�เกิิดขึ้้�นอีีกด้้วย แต่่การตระหนัักรู้้�เรื่่�องโฮโลคอสต์์นั้้�นยัังมีีน้้อย จึึงมีีโอกาสเกิิดการบิิดเบืือนและการลด AGAIN Association, โปแลนด์์), ภััทรภร ภู่่�ทอง (โครงการ
ความสำคััญจนเหมืือนว่่าเรื่่�องนี้้�ไม่่มีีความสำคััญ (trivialisation) อยู่่�มาก นอกจากความไม่่สนใจด้้านประวััติิศาสตร์์ การไม่่มีีความรู้้� จััดตั้้�งพิิพิิธภััณฑ์์ 6 ตุุลา, ไทย), Sammy Samuels (ชุุมชน
เรื่่�องประวััติิศาสตร์์โฮโลคอสต์์ และความไม่่สามารถประยุุกต์์ใช้้บทเรีียนจากการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ในบริิบทที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับยุุโรปแล้้ว ชาวยิิวแห่่งพม่่า), Sayana Ser (สถาบััน Peace Institute,
ก็็ยัังมีีตััวอย่่างการบิิดเบืือนเรื่่�องโฮโลคอสต์์ในที่่�สาธารณะและในวาทกรรมตามสื่่�อต่่างๆ จำนวนมากอีีกด้้วย นิิทรรศการนี้้�มุ่่�งเน้้นไป กััมพููชา), Natalia Sineaeva (องค์์กร NEVER AGAIN
ที่่�การกระตุ้้�นเพื่่�อให้้เกิิดวาทกรรมเชิิงวิิพากษ์์เรื่่�องการจััดการสิ่่�งที่่�ตกทอดมาจากการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้โดย Association, โปแลนด์์), วริิตตา ศรีีรััตนา (จุุฬาลงกรณ์์
ใช้้วิิธีีแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์และจััดหาเครื่่�องมืือและการโต้้แย้้งเพื่่�อพููดถึึงการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์โดยใช้้การอภิิปรายจากประเทศ มหาวิิทยาลััย, ไทย), Thet Swe Win (Synergy, เมีียนมา)
ยุุโรปตะวัันออก
ผู้้�แปล: วิิรกานต์์ ซััลมองด์์ (ภาษาไทย), Hay Mann Zu Zue,
วััตถุุประสงค์์ของเราคืือเพื่่�อขจััดการบิิดเบืือน การทำให้้เรื่่�องรุุนแรงกลายเป็็นเรื่่�องไม่่สำคััญ (banalization) และการปฏิิเสธว่่าไม่่มีี Khaing Khaing, และ Yaya (David) Aye Myat (ภาษา
โฮโลคอสต์์และการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�อื่่�นๆ เกิิดขึ้้�น เพื่่�อเน้้นย้้ำความสำคััญของโฮโลคอสต์์ว่่าเป็็นสิ่่�งที่่�สืืบทอดร่่วมกัันและเป็็นจุุดอ้้างอิิง พม่่า), Sayana Ser (ภาษาเขมร)
ในการอภิิปรายร่่วมสมััยในเรื่่�องสิิทธิิมนุุษยชน เราเห็็นว่่าการปฏิิเสธและการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์นั้้�นเป็็นความเกลีียดชัังรููปแบบ
หนึ่่�งที่่�มาพร้้อมกัับการด้้อยค่่าของเหยื่่�อ ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในเหตุุผลที่่�ใช้้เพื่่�อสนัับสนุุนว่่าการแบ่่งแยกและการกระทำรุุนแรงรููปแบบอื่่�นๆ บรรณาธิิการภาษาอัังกฤษ: Kevin McRobb (สหราชอาณาจัักร/
โปแลนด์์)
ต่่อชนกลุ่่�มต่่างๆ นั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�ถููกต้้อง
นิิทรรศการรููปแบบดิิจิิทััลนี้้�จะมีีข้้อมููลจากองค์์กร NEVER AGAIN Association และข้้อมููลที่่�เพื่่�อนร่่วมงานจากเอเชีียตะวัันออกเฉีียง ออกแบบ: Andrey Sergunkin (Memorial, รััสเซีีย/
โปแลนด์์)
ใต้้ของเราเก็็บสะสมไว้้และแบ่่งปััน
www.neveragainassociation.org
www.holocaustEducation-asia.org
www.holocaustremembrance.com

อะไรคืือการปฏิิเสธและการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์
เกี่่�ยวกัับคำนิิยามเชิิงปฏิิบััติิการของคำว่่า การปฏิิเสธและการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์ ของ IHRA
ประเทศสมาชิิก 31 ประเทศของ International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) ใช้้คำนิิยามเชิิงปฏิิบััติิการของคำ
ว่่าการปฏิิเสธและการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์ (Holocaust denial and distortion) ในการประชุุมใหญ่่ของ IHRA ณ เมืืองโตรอนโต เมื่่�อ
วัันที่่� 10 ตุุลาคม ค.ศ. 2013
คำนิิยามเชิิงปฏิิบััติิการนี้้�พััฒนาขึ้้�นโดยผู้้�เชี่่�ยวชาญของ IHRA ในคณะกรรมการด้้านการต่่อต้้านชาวยิิวและการปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ การบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์หมายถึึง (นอกเหนืือจากความหมายอื่่�นๆ):
(Committee on Antisemitism and Holocaust Denial) ที่่�ทำงานร่่วมกัับตััวแทนรััฐบาลของ IHRA เพื่่�อใช้้เป็็นเครื่่�องมืือสำหรัับการ 1. ความพยายามตั้้�งใจที่่�จะหาข้้ออ้้างให้้กัับหรืือทำำ�ให้้ผลกระทบของโฮโลคอสต์์
ทำงาน
หรืือองค์์ประกอบหลััก ซึ่่ง� รวมไปถึึงผู้้ส� มรู้ร่�้ ว่ มคิิดและพัันธมิิตรของนาซีีเยอรมนีีนั้้น� น้้อยลง;
2. การลดจำำ�นวนเหยื่่�อทั้้�งหมดของโฮโลคอสต์์ซึ่่�งเป็็นการขััดแย้้งกัับแหล่่งข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อ
คำนิิยามเชิิงปฏิิบััติิการของคำว่่า การปฏิิเสธและการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์
ถืือได้้
3. ความพยายามที่่�จะโทษว่่าชาวยิิวเป็็นผู้้�ที่่�ทำำ�ให้้เกิิดโฮโลคอสต์์เอง;
คำนิิยามในปััจจุุบัันเป็็นการแสดงถึึงการรัับรู้้�ว่่าจำเป็็นต้้องมีีการท้้าท้้ายและประนามการปฏิิเสธและการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์ทั้้�งใน 4. ถ้้อยแถลงที่่�ทำำ�ให้้โฮโลคอสต์์เป็็นเหตุุการณ์์ทางประวััติิศาสตร์์ที่่�เป็็นด้้านบวก
ประเทศและระหว่่างประเทศ และยัังต้้องมีีการตรวจสอบในระดัับโลกอีีกด้้วย ด้้วยเหตุุนี้้� IHRA จึึงใช้้คำนิิยามเชิิงปฏิิบััติิการที่่�ไม่่มีี ถ้้อยแถลงเหล่่านี้้�ไม่่ใช่่การปฏิิเสธโฮโลคอสต์์แต่่เป็็นการเชื่่�อมโยงอย่่างใกล้้ชิิดกัับรููปแบบ
ข้้อผููกมััดทางกฎหมายต่่อไปนี้้�เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือสำหรัับการทำงาน
พื้้�นฐานของการต่่อต้้านชาวยิิว ถ้้อยแถลงเหล่่านี้้�อาจชี้้�แนะว่่าโฮโลคอสต์์ไม่่ได้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ “การกำำ�จััดชาวยิิวให้้สิ้้�นซาก” ตามที่่�ตั้้�งไว้้
การปฏิิเสธโฮโลคอสต์์คืือวาทกรรมและการโฆษณาชวนเชื่่�อที่่�ปฏิิเสธสิ่่�งที่่�เกิิดจริิงด้้านประวััติิศาสตร์์และขอบเขตของการกำจััดชาว 5. ความพยายามที่่�จะให้้ความรัับผิิดชอบเรื่่�องการสร้้างค่่ายกัักกัันและค่่ายมรณะที่่�นาซีี
ยิิวให้้สิ้้�นซากของนาซีีและเหล่่าผู้้�สมรู้้�ร่่วมคิิดระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สองที่่�รู้้�จัักในนามว่่า โฮโลคอสต์์ (การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ชาวยิิว เยอรมนีีเป็็นผู้้�คิิดค้้นและปฏิิบััติิการนั้้�นไม่่ชััดเจน โดยกล่่าวโทษประเทศอื่่�นหรืือกลุ่่�ม
หรืือ Holocaust) หรืือ โชอาห์์ (Shoah) ส่่วนการการปฏิิเสธโฮโลคอสต์์นั้้�นหมายถึึงความพยายามใดๆ ก็็ตามที่่�อ้้างว่่าโฮโลคอสต์์/ ชนชาติิอื่่�น
โชอาห์์นั้้�นไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นจริิงโดยเฉพาะ
การปฏิิเสธโฮโลคอสต์์อาจรวมไปถึึงการปฏิิเสธหรืือตั้้�งข้้อสงสััยในที่่�สาธารณะเกี่่�ยวกัับการใช้้กลไกการทำลายหลัักฐาน (เช่่นห้้อง
รมแก๊๊ส การยิิงคนจำนวนมาก การอดอาหารและการทรมาน) หรืือเกี่่�ยวกัับเจตนาของการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ชาวยิิว
การปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ที่่�มีีหลายรููปแบบนัับเป็็นการแสดงออกถึึงลััทธิิการต่่อต้้านชาวยิิว (antisemitism) ความพยายามที่่�จะปฏิิเสธ
ว่่าไม่่มีีโฮโลคอสต์์นั้้�นเป็็นความพยายามที่่�จะให้้ลััทธิิสัังคมนิิยมแห่่งชาติิ (National Socialism) และลััทธิิต่่อต้้านชาวยิิวพ้้นจากความ
ผิิดหรืือความรัับผิิดชอบต่่อการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ชาวยิิว รููปแบบการ ปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ต่่างๆ ยัังรวมไปถึึงการโทษชาวยิิวว่่าพููดเรื่่�อง
โชอาห์์เกิินจริิง หรืือสร้้างโชอาห์์ขึ้้�นมาเพื่่�อผลประโยชน์์ทางการเมืืองหรืือทางการเงิินราวกัับว่่าโชอาห์์นั้้�นเป็็นผลมาจากการสมรู้้�
ร่่วมคิิดที่่�ชาวยิิวเป็็นผู้้�วางแผน ซึ่่�งวััตถุุประสงค์์ของการกระทำเช่่นนี้้�คืือเพื่่�อโยนความผิิดให้้ให้้ชาวยิิวและเพื่่�อให้้ลััทธิิการต่่อต้้านชาว
ยิิวกลัับมามีีความชอบธรรมอีีกครั้้�ง
วััตถุุประสงค์์ของการปฏิิเสธโฮโลคอสต์์มัักจะเป็็นไปเพื่่�อให้้ลััทธิิต่่อต้้านชาวยิิวกลัับมาชััดเจนและเพื่่�อเป็็น การส่่งเสริิมแนวคิิด
ทางการเมืืองและเงื่่�อนไขที่่�เหมาะสมเพื่่�อให้้ประเภทของเหตุุการณ์์ที่่�ปฏิิเสธนั้้�นเกิิดขึ้้�นอีีกครั้้�ง

อะไรคืือการปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ (Holocaust denial)
การปฏิิเสธเป็็นสิ่่ง� ที่่�มักั เกิิดขึ้้น� เมื่่�อมีีการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์� ผู้้�กระทำความผิิดมัักเป็็นบุุคคลแรกที่่�ปฏิิเสธโดยพยายามปกปิิดความผิิดของตนเอง
เกรเกรีี เอช. สแตนตััน (Gregory H. Stanton) ผู้้�ก่่อตั้้�ง Genocide Watch ซึ่่�งเป็็นความร่่วมมืือระหว่่างองค์์กรกว่่า 75
แห่่งทั่่�วโลก ได้้รวม ‘การปฏิิเสธ’ ไว้้ใน 10 ขั้้�นตอนของการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์� โดยเขีียนไว้้ว่่า:
‘การปฏิิเสธเป็็นขั้้น� ตอนสุุดท้้ายที่่จ� ะเกิิดขึ้้น� ไปตลอดและจะเกิิดขึ้้น� หลัังจากมีีการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�เสมอ มัันเป็็นตััวชี้้วั� ดั ที่่เ� ชื่่อ� ถืือได้้ว่่าจะเกิิดการ
ฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�อื่่น� ในอนาคต ผู้้ฆ่� า่ ล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ได้้ขุุดหลุุมฝัังขนาดใหญ่่ เผาศพ พยายามปกปิิดหลัักฐานและข่่มขู่่�พยาน พวกเขาปฏิิเสธว่่าไม่่
ได้้กระทำำ�ความผิิดใดๆ และมัักจะโทษว่่าเรื่่อ� งที่่เ� กิิดขึ้้น� นั้้น� เป็็นความผิิดของเหยื่่อ� พวกเขาจะปิิดกั้้น� การสอบสวนความผิิดที่่เ� กิิดขึ้้น� และปกครอง
ประเทศต่่อไปจนกว่่าจะถููกขัับไล่่ลงจากอำำ�นาจโดยการใช้้กำำ�ลังั ซึ่่ง� เป็็นเหตุุให้้ต้้องหลบหนีีไปนอกประเทศและยัังสามารถใช้้ชีีวิตต่
ิ อ่ ไปได้้โดยไม่่
ต้้องรัับโทษ เช่่นเดีียวกัับพอล พต หรืือ อิิดี้้� อามิิน เว้้นเสีียแต่่ว่า่ พวกเขาเกิิดถููกจัับกุุมและมีีการตั้้�งศาลเพื่่�อพิิจารณาคดีีพวกเขา’1
ด้้วยวิิธีีเดีียวกัันนี้้� เราจึึงพบที่่�มาของการปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ในหมู่่�ผู้้�กระทำความผิิด นั่่�นคืือ เหล่่านาซีี โดยคนเหล่่านี้้�ได้้พยายามลบล้้าง
หลัักฐานการกระทำผิิดของตนในช่่วงที่่�เกิิดโฮโลคอสต์์ แม้้ว่่าฮิิตเลอร์์ไม่่ได้้ออกคำสั่่�งเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรให้้สัังหารชาวยิิว แต่่ในทาง
กลัับกััน เหล่่าผู้้�กระทำความผิิดจะใช้้รหััสคำและภาษาที่่�ลดความรุุนแรง (euphemism) เพื่่�อปกปิิดการสัังหารเหล่่านี้้� ตััวอย่่าง เช่่น การ
ใช้้คำว่่า ‘Aussiedlung’ (‘การอพยพ’) ‘Abschiebung’ (‘การเนรเทศ’) และ ‘Endloesung’ (‘มาตรการสุุดท้้าย’ หรืือ ‘the Final
Solution’) เหล่่านาซีีได้้จััดตั้้�งการรณรงค์์ลัับที่่�มีีชื่่�อว่่า Unit Action 1005 ตั้้�งแต่่เดืือนมิิถุุนายน ค.ศ. 1942 จนถึึงช่่วงปลายปีีค.ศ.
1944 เพื่่�อทำลายหลัักฐานการสัังหารหมู่่�ที่่�เกิิดขึ้้�นภายใต้้ ‘Operation Reinhard’ ซึ่่�งมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อกำจััดชาวยิิวทั้้�งหมดที่่�อาศััยอยู่่�
ในยุุโรปตะวัันออกที่่�ถููกนาซีีเยอรมนีียึึดครอง พวกเขาขุุดหลุุมฝัังศพขนาดใหญ่่เพื่่�อนำศพออกมาเผาและยัังทำลายค่่ายมรณะต่่าง ๆ โดย
ค่่ายเหล่่านี้้�ถููกสร้้างขึ้้�นมาเพื่่�อให้้สามารถทำการรื้้�อถอนได้้โดยง่่าย
ไม่่นานหลัังจากสงครามโลกครั้้�งที่่�สองจบลง การปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ก็็ได้้รัับความนิิยมเพิ่่�มขึ้้�นโดยเฉพาะในกลุ่่�มผู้้�ที่่�เคยให้้การสนัับสนุุน
และผู้้�มีีส่่วนร่่วมในการปกครองระบอบนาซีีและในกลุ่่�มการเคลื่่�อนไหวของผู้้�ที่่�ให้้ความร่่วมมืือในยุุโรปที่่�ไม่่ยอมรัับผิิดชอบการฆ่่าล้้างเผ่่า
พัันธุ์์� การปฏิิเสธโฮโลคอสต์์นั้้�นเป็็นชุุดการเรีียกร้้องทางประวััติิศาสตร์์ที่่�นำเสนอว่่าการปกครองระบอบนาซีีเป็็นสิ่่�งที่่�เหมาะสมและเป็็น
ผลมาจากความต้้องการทางการเมืืองของกลุ่่�มการเคลื่่�อนไหวของกลุ่่�มนีีโอนาซีี (นาซีีใหม่่)
1

http://genocidewatch.net/genocide-2/8-stages-of-genocide/, เข้้าถึึงข้้อมููลเมื่่�อวัันที่่� 1 สิิงหาคม 2564.

เกรเกรีี เอช. สแตนตััน (Gregory H. Stanton) (เครดิิต: Genocide Watch)

ผู้้�ปฏิิเสธโฮโลคอสต์์อ้้างว่่าอะไร
การปฏิิเสธ (หรืือการคััดค้้าน) โฮโลคอสต์์นั้้นถื
� อื ว่่าเป็็นรูปู แบบของการแก้้ไขทางประวััติศิ าสตร์์2 (historical revisionism) ที่่�เกี่่ย� วข้้อง
กัับสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สองที่่�รุนุ แรงที่่�สุดุ แม้้จะมีีการยอมรัับกันั อย่่างกว้้างขวางว่่าคำว่่า การปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ และ การแก้้ไข นั้้�น
เป็็นการกระทำที่่�ต่า่ งกััน แต่่ก็มั็ กั มีีการใช้้คำว่่า ‘การแก้้ไขโฮโลคอสต์์’ (‘Holocaust revisionism’) ในการบรรยายเชิิงวิิชาการหรืือ ใน
ที่่�สาธารณะ ผู้้�ที่่ป� ฏิิเสธมัักจะเรีียกตนเองว่่า ‘นัักแก้้ไข’ (‘revisionists’) การใช้้คำเหล่่านี้้เ� ป็็นการแสดงให้้เห็็นถึึงความพยายามของคน
เหล่่านื้้�ที่่ต้� อ้ งการแสดงว่่าตนเป็็นนักั วิิชาการและนัักค้้นคว้้าทางประวััติศิ าสตร์์ที่่แ� ท้้จริิง
เหล่่าผู้้�ปฏิิเสธเชื่่�อว่่าโฮโลคอสต์์ไม่่เคยเกิิดขึ้้�น เป็็นเรื่่�องที่่�สร้้างขึ้้�นทั้้�งหมดโดยถููกแต่่งขึ้้�นมาเพื่่�อผลประโยชน์์ของการสมคบคิิดที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับชาวยิิวในระดัับนานาชาติิและ/หรืือประเทศอิิสราเอล เหล่่าผู้้�ปฏิิเสธจะไม่่ยอมรัับว่่านาซีีตั้้�งใจกำจััดชาวยิิว นอกจาก
จะปฏิิเสธว่่าไม่่มีีแผนการกำจััดชาวยิิวและการใช้้ห้้องแก๊๊สที่่�ค่่ายเอาชวิิตซ์์-เบีียร์์เคเนาเพื่่�อสัังหารชาวยิิวจำนวนมากแล้้ว
ผู้้�
ปฏิิเสธจะลดจำนวนของเหยื่่�อลงด้้วย นอกจากนี้้� พวกเขายัังลดความทุุกข์์ทรมานและการทำลายล้้างในยุุโรปที่่�มีีผลมาจาก
นโยบายของนาซีีให้้น้้อยลง โดยอ้้างว่่าเป็็นเพีียงผลที่่�เกิิดขึ้้�นจากความขััดแย้้งที่่�มีีการใช้้อาวุุธและโรคภััยไข้้เจ็็บเท่่านั้้�น พวกเขา
ปฏิิเสธด้้วยว่่าวััตถุุประสงค์์ของนาซีีที่่�จะสัังหารชาวยิิวให้้หมดไปนั้้�นไม่่มีีอยู่่�จริิง และยืืนยัันว่่าชาวยิิวส่่วนใหญ่่ได้้รัับอนุุญาตให้้
อพยพไปอยู่่�ที่่�สหรััฐอเมริิกาและคำให้้การของผู้้�รอดชีีวิิตนั้้�นเป็็นเรื่่�องที่่�เกิินจริิง พวกเขาอ้้างว่่าบัันทึึกของแอนน์์ แฟรงค์์นั้้�นไม่่ใช่่
เรื่่�องจริิง
หลัักฐานต่่างๆ เหล่่านี้้ส� ามารถใช้้หักั ล้้างคำโต้้แย้้งของผู้้ป� ฏิิเสธได้้โดยง่่าย :
โฮโลคอสต์์เป็็นเหตุุการณ์์ที่่�ถููกบัันทึึกไว้้เป็็นอย่่างดีีและกองทััพของฝ่่ายพัันธมิิตรได้้ยึึดเอกสารเหล่่านี้้�จำำ�นวนมากก่่อนที่่�นาซีีจะ
สามารถทำำ�ลายเอกสารเหล่่านี้้� ซึ่่�งเอกสารที่่�ยึึดได้้นั้้�นรวมไปถึึงรายงานการสัังหารหมู่่�และการรมแก๊๊สพร้้อมรายละเอีียด และฝ่่ายอััยการได้้นำำ�
เสนอเอกสารเหล่่านี้้�บางส่่วนระหว่่างการพิิจารณาคดีีของผู้้�นำำ�นาซีีที่่�เมืืองนููเรมเบิิร์์ก
	คำำ�ให้้การโดยตรงของผู้้�ที่่�รอดชีีวิิตจากโฮโลคอสต์์ซึ่่�งรวมไปถึึงภาพยนตร์์และภาพถ่่ายเมื่่�อทำำ�การสัังหาร โดยบางส่่วนนั้้�นถููกถ่่าย
เก็็บไว้้อย่่างลัับๆ และภาพยนตร์์และภาพถ่่ายที่่�ผู้้�ปลดปล่่อยค่่ายต่่างๆ เป็็นผู้้�ถ่่ายไว้้
นาซีีเยอรมนีีและผู้้�ร่่วมมืือไม่่เพีียงแต่่สัังหารชาวยิิวที่่�อาศััยอยู่่�ในประเทศเยอรมนีีเท่่านั้้�นแต่่ยัังสัังหารชาวยิิวทั่่�วยุุโรปอีีกด้้วย นี่่�คืือ
ที่่�มาของตััวเลขโดยประมาณของชาวยิิวหกล้้านคนที่่�ถููกสัังหาร
	มีีการพิิสููจน์์ว่่ามีีการสัังหารหมู่่�ชาวยิิวโดยการใช้้แก๊๊ส Zyklon B ในค่่ายมรณะโดยใช้้คำำ�ให้้การของผู้้�กระทำำ�ความผิิด นัักโทษ
และสมาชิิกของ ‘Sonderkommando’ ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มผู้้�ต้้องขัังที่่�ถููกบัังคัับให้้ขนย้้ายผู้้�เสีียชีีวิิตจากห้้องรมแก๊๊สและนำำ�ศพเหล่่านั้้�นไปกำำ�จััด
และยัังมีีการค้้นพบหลัักฐานจากการขุุดค้้นทางโบราณคดีีที่่�บริิเวณค่่ายมรณะและค่่ายกัักกัันของนาซีีอีีกด้้วย
ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านนิิติิเวชและนัักโบราณคดีียัังได้้ทำำ�การตรวจสอบบริิเวณที่่�เกิิดการสัังหารหมู่่�ชาวยิิวในยุุโรปตะวัันออกและในอดีีต
สหภาพโซเวีียตซึ่่�งเป็็นสถานที่่�ที่่�นาซีีเยอรมัันมัักสัังหารชาวยิิว ณ จุุดที่่�พบ (โดยใช้้กระสุุน) ซึ่่�งเหตุุการณ์์เดีียวกัันนี้้�เกิิดขึ้้�นกัับชาวยิิวใน
ขณะที่่�ถููกส่่งตััวไปยัังค่่ายต่่างๆ ในประเทศโปแลนด์์ด้้วยเช่่นกััน
คำถามชวนคิิด :
1. การปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ก่่อให้้เกิิดผลที่่�ตามมาอะไรได้้บ้้าง
2. ผู้้�ที่่�ปฏิิเสธเหตุุการณ์์รุุนแรงโหดร้้าย/การสั่่�งหารหมู่่�ในประเทศของคุุณใช้้การแย้้งหรืือกลยุุทธ์์ใดเป็็นหลััก (เช่่น เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับ
ชาวโรฮิิงญาในพม่่า การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ของเขมรแดง เหตุุการณ์์รุุนแรงโหดร้้ายต่่างๆ ในไทย) และส่่งผลอะไรต่่อสัังคมทุุกวัันนี้้�
2 การแก้้ไขทางประวััติศิ าสตร์์ หรืือ historical revisionism คืือการตีีความความคิิดเห็็นที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับแรงจููงใจ หลัักฐานของเหตุุการณ์์ทางประวััติศิ าสตร์์เหตุุการณ์์ใดเหตุุการณ์์หนึ่่�งขึ้้น� มาใหม่่

PDF
แหล่่งข้้อมููลเรื่่�องการปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ :
Teachers resources ‘What is Holocaust Denial’
by Simon Wiesenthal Center
Prof. Deborah Lipstadt’s talk "Behind the Lies
of Holocaust Denial" (video)
The United States Holocaust Memorial Museum’s materials
about Holocaust denial
What is Holocaust denial? by the Auschwitz-Birkenau
Memorial Museum

อะไรคืือการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์และการบิิดเบืือนต่่างจากการปฏิิเสธอย่่างไร
การปฏิิเสธโฮโลคอสต์์คืือการปฏิิเสธข้้อเท็็จจริิงโดยสมบููรณ์์ที่่�ว่่ามีีโฮโลคอสต์์เกิิดขึ้้�น ในขณะที่่�การบิิดเบืือนเป็็นเรื่่�องที่่�ซัับซ้้อนกว่่า
นั้้�นและแยกออกมาได้้ยากกว่่า
โดยมัันคืือปรากฎการณ์์การบิิดเบืือนและจััดการข้้อเท็็จจริิงทางประวััติิศาสตร์์เพื่่�อผลลััพธ์์ที่่�ตน
ต้้องการ การโต้้แย้้งหรืือกลยุุทธ์์ของผู้้�บิิดเบืือนนั้้�นอาจแตกต่่างกัันไปในแต่่ละประเทศ โดยขึ้้�นอยู่่�กัับพื้้�นเพทางประวััติิศาสตร์์ สัังคม
และการเมืืองของประเทศนั้้�นๆ และโดยเฉพาะประสบการณ์์ที่่�ประเทศนั้้�นประสบพบเจอในระหว่่างและหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง
กล่่าวคืือ ประเทศนั้้�นเป็็นประเทศที่่�รุุกรานผู้้�อื่่�นหรืือไม่่ ประเทศนั้้�นถููกนาซีีหรืือประเทศฝ่่ายอัักษะยึึดครองหรืือไม่่ เป็็นประเทศที่่�
เป็็นกลางหรืือเป็็นประเทศฝ่่ายสััมพัันธมิิตร
การปฏิิบััติิว่่าโฮโลคอสต์์เป็็นเรื่่�องไม่่มีีสาระ (Holocaust trivialization) ถืือเป็็นการบิิดเบืือนอีีกแบบหนึ่่�ง การปฏิิบััติิว่่าโฮโลคอสต์์
เป็็นเรื่่�องไม่่มีีสาระคืือการใช้้คำศััพท์์และสััญลัักษณ์์ที่่�เกี่่�ยวกัับโฮโลคอสต์์เพื่่�อทำให้้โฮโลคอสต์์เป็็นเหตุุการณ์์ธรรมดาเหตุุการณ์์หนึ่่�ง
โดย 1. เปรีียบเทีียบว่่าโฮโลคอสต์์ที่่�เกิิดจากนาซีีเป็็นเหตุุการณ์์ที่่�รุุนแรงน้้อยกว่่ามากหรืือเป็็นเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นประจำ 2. ลด
คุุณค่่าของผู้้�ต่่อต้้านโฮโลคอสต์์หรืือผู้้�ที่่�ช่่วยเหลืือชาวยิิวว่่าเป็็นความคิิดเรื่่�องการรัักชาติิแบบเดิิมๆ หรืือใช้้คนเหล่่านี้้�เป็็นเครื่่�องมืือ
สำหรัับวััตถุุประสงค์์ด้้านชาติินิิยม/อุุดมการณ์์ต่่างๆ 3. อธิิบายพฤติิกรรมที่่�เป็็นปััญหาหรืือพฤติิกรรมมิิชอบว่่าเป็็นเหมืือนลััทธิินาซีี
หรืือ 4. ด้้อยความสำคััญและด้้อยความหมายของโฮโลคอสต์์ว่่าเป็็นส่่วนสำคััญของประวััติิศาสตร์์ยิิวและประวััติิศาสตร์์โลก
การเปรีียบเทีียบโฮโลคอสต์์และความโหดร้้ายของนาซีีกัับความขััดแย้้งในตะวัันออกกลางเป็็นอีีกหนึ่่�งตััวอย่่างของการบิิดเบืือน
โฮโลคอสต์์ด้้วยเช่่นกััน เพราะมัักถููกกระตุ้้�นจากลััทธิิต่่อต้้านยิิว (antisemitism) ซึ่่�งคืือความเกลีียดชัังชาวยิิวและประเทศอิิสราเอล
ในฐานะที่่�เป็็นรััฐของชาวยิิว และอาจเป็็นผลมาจากความไม่่รู้้�เกี่่�ยวกัับโฮโลคอสต์์และบริิบทของโฮโลคอสต์์ ในบางกรณีี การกระทำ
เหล่่านี้้�อาจเรีียกว่่าเป็็นการผกผัันของโฮโลคอสต์์ (Holocaust inversion) โดยชาวยิิวถููกกล่่าวหาอย่่างผิิดๆ ว่่าได้้ก่่ออาชญากรรมที่่�
คล้้ายคลึึงหรืืออาจจะรุุนแรงกว่่าโฮโลคอสต์์
การผลิิตและขายสิินค้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโฮโลคอสต์์เพื่่�อกำไรเป็็นอีีกปรากฏการณ์์ที่่�อัันตรายเพราะเป็็นการทำเงิินจากความทรงจำที่่�
เกี่่�ยวโฮโลคอสต์์และยัังทำให้้ความทรงจำเหล่่านี้้�ดููเหมืือนไม่่มีีความสำคััญอีีกด้้วย
คุุณสามารถเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับรููปแบบการบิิดเบืือนประเภทนี้้�และประเภทอื่่�นๆ ได้้ที่่� งานตีีพิิมพ์์ของ IHRA
(ภาษาอัังกฤษ)
ในขณะที่่�ทางตะวัันตกได้้มีีการพููดคุุยเรื่่�องปััญหาของโฮโลคอสต์์มากขึ้้�นมาตั้้�งแต่่ทศวรรษที่่� 1970 แต่่สำหรัับในยุุโรปกลางและ
ยุุโรปตะวัันออกนั้้�น การพููดคุุยเรื่่�องเหล่่านี้้�กลายเป็็นความท้้าทายบทใหม่่หลัังจากที่่�ระบบคอมมิิวนิิสต์์ล่่มสลายลง โดยที่่�การย้้อน
กลัับไปดููเหตุุการณ์์ในอดีีตยัังคงมาคู่่�กัันกัับการแข่่งขัันกว่่าใครเป็็นเหยื่่�อที่่�เลวร้้ายกว่่ากััน และยัังมีีการด้้อยค่่าและการบิิดเบืือนโฮโล
คอสต์์อีีกหลายประเภทซึ่่�งถููกนำไปอุุดรอยรั่่�วหลัังจากที่่�ประวััติิศาสตร์์ชาติิที่่�เคยยิ่่�งใหญ่่ล่่มสลายไป

รููป: ศาสตราจารย์์ไมเคิิล ชาเฟีียร์์ (เครดิิต: Europa Libera)

ศาสตราจารย์์ไมเคิิล ชาเฟีียร์์ (Michael Shafir) เขีียนเกี่่�ยวกัับความแพร่่หลายของ ‘การเลืือกปฏิิเสธ’ หรืือ ‘selective negationism’
ในประเทศที่่�ให้้ความร่่วมมืือกัับเยอรมนีีภายใต้้การปกครองของฮิิตเลอร์์ (เช่่น โรมาเนีีย) หรืือประเทศในยุุโรปกลางและยุุโรปตะวััน
ออกที่่�ถููกปกครองโดยนาซีีซึ่่�งเป็็นประเทศที่่�ให้้การสนัับสนุุนว่่า “ไม่่ปฏิิเสธว่่ามีีโฮโลคอสต์์เกิิดขึ้้�นที่่�อื่่�น แต่่จะกัันเรื่่�องที่่�คนในชาติิ
ให้้ความร่่วมมืือออกไปหรืือพููดถึึงอย่่างน้้อยมากที่่�สุุด” อีีกรููปแบบหนึ่่�งที่่�ศาสตราจารย์์ชาเฟีียร์์นิิยามไว้้ในภููมิิภาคนี้้�คืือ การทำให้้
โฮโลคอสต์์นั้้�น ‘เป็็นเรื่่�องไม่่มีีสาระเมื่่�อเทีียบกัับสิ่่�งอื่่�น’ หรืือ ‘comparative trivialisation’ การกระทำเช่่นนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อแสดง
ว่่า “โฮโลคอสต์์นั้้�นเคยเกิิดขึ้้�นมากแล้้วในประวััติิศาสตร์์ หรืือไม่่ได้้เป็็นหนึ่่�งในการกระทำที่่�ป่่าเถื่่�อนที่่�ร้้ายแรงที่่�สุุดในศตวรรษที่่� 21”
ตััวอย่่างหนึ่่�งของการทำให้้โฮโลคอสต์์เป็็นเรื่่�องไม่่มีีสาระที่่�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อไม่่นานมานี้้�คืือเหล่่าผู้้�ประท้้วงที่่�ต่่อต้้านวััคซีีนเปรีียบเทีียบการ
ที่่�นาซีีสัังหารชาวยิิวกัับมาตรการป้้องกัันโควิิด และการนำสััญลัักษณ์์ที่่�ใช้้ในช่่วงที่่�เกิิดโฮโลคอสต์์มาใช้้ เช่่น ตรารููปดาวเดวิิดสีีเหลืือง
ที่่�ชาวยิิวในยุุโรปถููกนาซีีบัังคัับให้้ติิดตรานี้้�เพื่่�อดููหมิ่่�นชาวยิิว โดยผู้้�ประท้้วงเหล่่านี้้�เรีียกรููปดาวเดวิิดว่่าเป็็นสััญลัักษณ์์ของ ‘การ
ลงโทษ’ ที่่�คนทั้้�งโลกใช้้กัับผู้้�ที่่�ไม่่ได้้ฉีีดวััคซีีน
งานอ่่านที่่�แนะนำ:
บทความของศาสตราจารย์์เยฮููดา เบาเออร์์ (Prof. Yehuda Bauer) ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในนัักวิิชาการชั้้�นนำำ�ด้้านโฮโลคอสต์์และเป็็น
ประธานกิิตติิมศัักดิ์์�ของ The International Holocaust Remembrance Alliance โดยในบทความนี้้� ศาสตราจารย์์เบาเออร์์
พููดถึึงแนวคิิดเรื่่�องการนำำ�เรื่่�องราวในอดีีตมาใช้้ (Usable past) และการกระทำำ�เช่่นนี้้�ถููกใช้้เพื่่�อสนัับสนุุนระเบีียบวาระชาติินิิยม
ได้้อย่่างไร ในบทความที่่�ชื่่�อว่่า Creating a "Usable" Past: On Holocaust Denial and Distortion (ภาษาอัังกฤษ)
ศาสตราจารย์์เบาเออร์์ได้้จำำ�แนกความแตกต่่างระหว่่างการปฏิิเสธและการบิิดเบืือน ซึ่่�งเป็็นรากฐานทางประวััติิศาสตร์์ของการปฏิิเสธ
ศาสตราจารย์์เบาเออร์์ยัังได้้กล่่าวด้้วยว่่า ภููมิิหลัังที่่�สำ�คั
ำ ัญของการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นคืือ “การเพิ่่�มขึ้้�นของลััทธิิอำำ�นาจนิิยม
ประชานิิยม ระบอบการปกครองแบบเผด็็จการ ลััทธิิชาติินิิยม และการต่่อต้้านลิิทธิิเสรีีนิิยมในโลกในช่่วงประมาณสองทศวรรษที่่�ผ่่านมา”
	อ่่านตััวอย่่างของการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์เพิ่่�มเติิมได้้ที่่� Understanding Holocaust Distortion - Contexts,
Influences and Examples. (ภาษาอัังกฤษ)

ตััวอย่่างที่่� 1 ผู้้�ประท้้วงที่่�ต่่อต้้านวััคซีีนใช้้ตรารููปดาวเดวิิดสีีเหลืืองซึ่่�ง
เป็็นสััญลัักษณ์์ที่่�ใช้้ในช่่วงที่่�เกิิดโฮโลคอสต์์ที่่�นาซีีบัังคัับให้้ชาวยิิวใน
ยุุโรปต้้องติิดตรานี้้�
(เครดิิต: ADL.org)

คำถามชวนคิิด :
1. การห้้ามพููดถึึงหััวข้้อบางหััวข้้อหรืือแง่่มุุมบางแง่่มุุมของประวััติิศาสตร์์ชาติิถืือว่่าเป็็นการปฏิิเสธโฮโลคอสต์์/การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�หรืือไม่่
2. ลัักษณะหรืือเหตุุผลที่่�ผู้้�บิิดเบืือนโฮโลคอสต์์และการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�มัักใช้้คืืออะไร
3. แนวคิิดชาติินิิยมมีีบทบาทอย่่างไรต่่อการปฏิิเสธและการบิิดเบืือนการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�

ตััวอย่่างที่่� 2 ตุ๊๊�กตา “ยิิวละโมบ” ที่่�มีีขายในโปแลนด์์เป็็น
ตััวอย่่างหนึ่่�งของการนำการเหมารวมที่่�แสดงถึึงการต่่อต้้านชาว
ยิิวมาใช้้เพื่่�อหาผลประโยชน์์
(เครดิิต: NEVER AGAIN Association)

การบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์ในยุุโรปตะวัันออก - เรื่่�องราวการถกเถีียง
ในขณะที่่�ทางตะวัันตกได้้มีีการพููดคุุยเรื่่�องปััญหาของโฮโลคอสต์์มากขึ้้�นมาตั้้�งแต่่ทศวรรษที่่� 1970 แต่่สำหรัับในยุุโรปกลางและ
ยุุโรปตะวัันออกนั้้�น การพููดคุุยเรื่่�องเหล่่านี้้�กลายเป็็นความท้้าทายบทใหม่่หลัังจากที่่�ระบบคอมมิิวนิิสต์์ล่่มสลายลง โดยที่่�การย้้อน
กลัับไปดููเหตุุการณ์์ในอดีีตยัังคงมาคู่่�กัันกัับการแข่่งขัันกว่่าใครเป็็นเหยื่่�อที่่�เลวร้้ายกว่่ากััน
และยัังมีีการด้้อยค่่าและการบิิดเบืือน
โฮโลคอสต์์อีีกหลายประเภทซึ่่�งถููกนำไปอุุดรอยรั่่�วหลัังจากที่่�ประวััติิศาสตร์์ชาติิที่่�เคยยิ่่�งใหญ่่ล่่มสลายไป
การถกเถีียงเชิิงวิิพากษ์์ เกี่่�ยวกัับหนัังสืือของยาน ทีี. โกรสส์์
ต้้นศตวรรษ 2000
ผู้้�ที่่�มีีบทบาทสำคััญในกระบวนการการรัับมืืออดีีตและการตอบโต้้การบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์คืือยาน ทีี. โกรสส์์ (Jan T. Gross) ซึ่่�งเป็็น
นัักประวััติิศาสตร์์ชาวโปลิิช-อเมริิกัันและศาสตราจารย์์ที่่�มหาวิิทยาลััยพริินซ์์ตัันและหนัังสืือที่่�มีีอิิทธิิพลในเรื่่�องนี้้� คืือ ‘Neighbors.
The Destruction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland’ (Princeton, 2001); ‘Fear: Anti-Semitism in Poland
after Auschwitz (Random House, 2006), and ‘Golden Harvest: Events at the Periphery of the Holocaust’ (เขีียนร่่วมกัับ
อิิเรนา กรุุดซิินสก้้า-โกรสส์์ (Irena Grudzinska-Gross), Oxford University Press, 2012)
ยาน ทีี. โกรสส์์จะค้้นคว้้าหััวข้้อที่่�ถููกละเลยก่่อนหน้้านี้้� หนัังสืือแต่่ละเล่่มของเขาเป็็นการนำเสนอเรื่่�องการโต้้เถีียงในแต่่ละเรื่่�อง
ในหนัังสืือเรื่่�อง ‘Neighbors’ ที่่�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์ครั้้�งแรกเป็็นภาษาโปลิิชในปีีค.ศ. 2000 และตีีพิิมพ์์เป็็นภาษาอัังกฤษในปีีถััดมา
โกรสส์์ได้้เขีียนถึึงการสัังหารหมู่่�ชาวยิิวที่่�เกิิดขึ้้น� เมื่่�อวัันที่่� 10 กรกฎาคม ค.ศ. 1941 ที่่�เมืืองเยดวัับนา (Jedwabne) ซึ่่ง� เป็็นเมืืองเล็็กๆ
ทางตะวัันออกของประเทศโปแลนด์์ โดยชาวโปลิิชที่่�อาศััยอยู่่�ในเมืืองนี้้�และเมืืองใกล้้เคีียงได้้ต้้อนชาวยิิวจากในเมืืองไปยัังตลาด และ
ทุุบตีีชาวยิิว ทำให้้ชาวยิิวได้้รัับความอัับอาย มีีชาวยิิวเสีียชีีวิิตในเหตุุการณ์์นี้้�หลายคน ต่่อมา ชาวเมืืองต้้อนชาวยิิวที่่�อยู่่�ในตลาดไป
ที่่�โรงนาที่่�ราดน้้ำมัันก๊๊าดจนทั่่�วและจุุดไฟเผา เมืืองนี้้�ถููกปกครองด้้วยทหารชาวเยอรมัันแต่่ทหารเหล่่านี้้�ไม่่ได้้มีีส่่วนร่่วมในการสัังหาร
หมู่่�โดยตรง

ยาน โทมััสซ์์ โกรสส์์ (เครดิิต: มหาวิิทยาลััยพริินซ์์ตััน)

ด้้วยเนื้้�อหาในหนัังสืือนี้้� จึึงทำให้้เกิิดการสนทนาระดัับชาติิเรื่่�องความสััมพัันธ์์ระหว่่างชาวยิิวและเพื่่�อนบ้้านชาวคริิสต์์ ลััทธิิต่่อต้้าน
ชาวยิิว และความรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับชาวยิิวช่่วงสงครามในโปแลนด์์และประเทศอื่่�นในยุุโรปที่่�ถููกนาซีียึึดครอง นอกจากนี้้� หนัังสืือ
เล่่มนี้้�ยัังทำคนหัันมาสนใจเรื่่�องราวของชุุมชนธรรมดาชุุมชนหนึ่่�งในช่่วงสงคราม การทำลายล้้าง และความโหดร้้าย (นาซีีเยอรมนีี
ปกครองโปแลนด์์ด้้วยความรุุนแรงในระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง)
ในช่่วงที่่�มีีการถกเถีียงกัันนี้้� สัังคมในโปแลนด์์เต็็มไปด้้วยความแตกแยกและมีีปฏิิกิิริิยาต่่อหนัังสืือเล่่มนี้้�ทั้้�งในด้้านบวกและด้้านลบ มีี
การตีีพิิมพ์์งานต่่อต้้านโกรสส์์หลายร้้อยงานในช่่วงปีีต่่อๆ มา ผู้้�บิิดเบืือนกล่่าวหาว่่าโกรสส์์ได้้ทำให้้ข้้อเท็็จจริิงกลายเป็็นเรื่่�องปกติิและ
นำเสนอข้้อเท็็จจริิงแบบเกิินจริิง ต่่อต้้านความเป็็นโปแลนด์์ และไม่่ปฏิิบััติิตนเฉกเช่่นที่่�นัักวิิชาการควรปฏิิบััติิ ผู้้�บิิดเบืือนเหล่่านี้้�ยัังใช้้
คำกล่่าวอ้้างเรื่่�องการแข่่งขัันกัันเป็็นเหยื่่�อ (competitive victim) ที่่�เน้้นเรื่่�องความทุุกข์์ทรมานของชาวชนชาติิโปแลนด์์ในระหว่่าง
สงครามโลกครั้้�งที่่�สอง ปฏิิเสธว่่าชาวชนชาติิโปแลนด์์มีีส่่วนร่่วมในความรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับชาวยิิว และมุ่่�งเน้้นว่่าการสัังหารหมู่่�ที่่�
เมืืองเยดวัับนาเป็็นความผิิดของชาวเยอรมัันเท่่านั้้�น (การเลืือกปฏิิเสธ)
อย่่างไรก็็ตาม รััฐบาลโปแลนด์์ได้้ตั้้�งคณะกรรมการสืืบสวนที่่�นำโดยสถาบััน Institute of National Remembrance (IPN) โดยผลการ
สอบสวนยืืนยัันว่่าชาวโปแลนด์์มีีส่่วนร่่วมโดยตรงในการสัังหารหมู่่�ชาวยิิว
อัันนา บิิคอนท์์ (Anna Bikont) นัักข่่าวชาวโปแลนด์์ได้้ทำข่่าวเชิิงสืืบสวนและสััมภาษณ์์ประชาชนในเมืืองเยดวัับนาหลัังจากที่่�ได้้ตีี
พิิมพ์์หนัังสืือเรื่่�อง My z Jedwabnego (‘Jedwabne: Battlefield of Memory’) ในปีีค.ศ. 2004

อนุุสาวรีีย์์ในเมืืองเยดวัับนา (เครดิิต: Wikimedia Commons)

อัันนา บิิคอนท์์
(เครดิิต: Wikimedia Commons)

2009/10
ทาเดอุุสซ์์ สโลโบดเซีียเน็็ก (Tadeusz Słobodzianek) เขีียนบทละครเวทีีเรื่่อ� ง ‘Nasza klasa/Our Class’ ซึ่่ง� เป็็นเรื่่อ� งราวเกี่่ย� วกัับเพื่่�อน
ร่่วมชั้้น� เรีียนและเพื่่�อนบ้้านทั้้�งชาวยิิวและชาวคริิสต์์กลุ่่�มหนึ่่�งในเมืืองเยดวัับนาโดยเริ่่ม� ตั้้ง� แต่่ปีคี .ศ. 1925 จนถึึงปััจจุุบันั และจััดแสดง
ในโรงละครในโปแลนด์์ ละครเวทีีเรื่่อ� งนี้้�เป็็นละครเวทีีเรื่่อ� งแรกที่่�พูดู ถึึงการสัังหารหมู่่�ที่่เ� ยดวัับนาและได้้รับั แรงบัันดาลใจมาจากหนัังสืือ
เรื่่อ� ง ‘Neighbors’ ของยาน ทีี. โกรสส์์
2012
หนัังสืือเรื่่�อง ‘Neighbors’ ของยาน ทีี. โกรสส์์ยัังทำให้้เกิิดการถกเถีียงเรื่่�องนี้้�ในประเทศอื่่�นๆ ในยุุโรปตะวัันออกด้้วย เช่่น โรมาเนีีย
มอลโดวา หรืือลิิทััวเนีีย แม้้ว่่าบริิบททางประวััติิศาสตร์์จะแตกต่่างกัันก็็ตาม ตััวอย่่าง เช่่น ในปีีค.ศ. 2012 นิิโคเลตา เอสิิเนคูู
(Nicoleta Esinencu) นัักเขีียนชาวมอลโดวาผู้้�ได้้รัับทราบเรื่่�องโฮโลคอสต์์ที่่�เกิิดขึ้้�นในบ้้านเกิิดของเธอในวััยยี่่�สิิบปลายๆ ในขณะที่่�อยู่่�
ในประเทศเยอรมนีีได้้เขีียนและนำเสนอบทละครที่่�ชื่่�อว่่า ‘Clear History’ ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับอิิอน อัันโตเนสคูู (Ion Antonescu)
เผด็็จการชาวโรมาเนีียและพัันธมิิตรของฮิิตเลอร์์ และชะตากรรมของชาวยิิวและชาวโรมาที่่�อยู่่�ภายใต้้การปกครองของอัันโตเนสคูู
ดิิอานา ดููมิิทรูู (Diana Dumitru) นัักประวััติิศาสตร์์ชาวมอลโดวาผู้้�เขีียนหนัังสืือเกี่่�ยวกัับบทบาทของประชาชนในพื้้�นที่่�ที่่�มีีต่่อโฮโลคอสต์์ในโรมาเนีียเรื่่�อง “The State, Antisemitism, and Collaboration in the Holocaust: The Borderlands of Romania and the
Soviet Union” (2018) กล่่าวว่่าเธอได้้รัับแรงบัันดาลใจจากงานเขีียนของยาน ทีี.โกรสส์์ โดยเฉพาะหนัังสืือเรื่่�อง ‘Neighbors’

เด็็กนัักเรีียนชาวโปแลนด์์ (ทั้้�งยิิวและคริิสต์์) และคุุณครูู, เยดวัับนา, โปแลนด์์, 1933
(เครดิิต: Wikimedia Commons, ที่่�มา: Jewish Historical Institute)

เละคร ‘Clear History’ (เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลของ “Spalatorie”, Chisinau, มอลโดวา)

ในลิิทััวเนีีย เอฟราม ซููรอฟฟ์์ (Efraim Zuroff) นัักล่่านาซีีและผู้้�สืืบเชื้้�อสายจากเหยื่่�อโฮโลคอสต์์ และรึึต้้า วานาเกต (Ruta Vanagaite)
นัักเขีียนและผู้้�สืืบเชื้้�อสายจากผู้้�ให้้ความช่่วยเหลืือนาซีี ได้้ร่่วมกัันค้้นคว้้าและตีีพิิมพ์์หนัังสืือชื่่�อ ‘Our People. Discovering Lithuania's
Hidden Holocaust’ ซึ่่�งเป็็นหนัังสืือเกี่่�ยวกัับบทบาทของคนในพื้้�นที่่�ที่่�มีีการสัังหารหมู่่�ชาวยิิวและเจ้้าหน้้าที่่�ชาวลิิทััวเนีียที่่�พยายาม
ปิิดบัังการร่่วมกระทำความผิิดของผู้้�ที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�
ในหนัังสืือเล่่มที่่�สอง ‘Fear. Anti-Semitism in Poland Shortly After the War’ โกรสส์์ ได้้เล่่าเรื่่�องการสัังหารหมู่่�นองเลืือดใน
เมืืองคีีเอลเซ (Kielce) ประเทศโปแลนด์์หนึ่่�งปีีหลัังจากที่่�สงครามจบลง มีีชาวยิิวเพีียงร้้อยละสิิบเท่่านั้้�นที่่�รอดชีีวิิตจากเหตุุการณ์์
โฮโลคอสต์์และพวกเขาเริ่่�มเดิินทางกลัับบ้้านซึ่่�งส่่วนใหญ่่ถููกชาวโปแลนด์์เข้้าจัับจองเป็็นเจ้้าของหมดแล้้ว ชาวยิิวถููกกล่่าวหาอย่่าง
ผิิดๆ ว่่าได้้กระทำการสัังหารชาวคริิสต์์เพื่่�อนำเลืือดไปทำพิิธีี (blood libel) ส่่งผลให้้ชาวยิิวบางคนถููกทำร้้ายและถููกสัังหาร ในขณะ
ที่่�ชาวยิิวคนอื่่�นตััดสิินใจอพยพออกจากโปแลนด์์เป็็นการถาวร หนัังสืือยัังคงพููดถึึงปััญหาเรื่่�องการเหมารวม (stereotype) ลััทธิิต่่อ
ต้้านชาวยิิว และความโหดร้้ายหลัังสงคราม
คุุณสามารถอ่่านเรื่่�องการสัังหารหมู่่�ที่่�คีีเอลเซเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� (ภาษาอัังกฤษ) : The USHMM about the Kielce pogrom
2017
ในปีีค.ศ. 2017 องค์์การ NEVER AGAIN และพัันธมิิตรขององค์์กรได้้ร่่วมกัันแปลและตีีพิิมพ์์หนัังสืือ‘Golden Harvest: Events
at the Periphery of the Holocaust’ (2011) ของยาน ทีี. โกรสส์์เป็็นภาษารััสเซีียและภาษาโรมาเนีีย (บางส่่วน) หนัังสืือเล่่มนี้้�
เป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับชาวนาชาวโปแลนด์์ที่่�ค้้นหาฟัันที่่�ทำมาจากทองและสมบััติิอื่่�นๆ จากเถ้้าถ่่านของชาวยิิวที่่�ถููกสัังหารในค่่ายมรณะที่่�
เทรบลิิงกา (Treblinka) โดยเป็็นเรื่่�องราวของความเกลีียดชััง ลััทธิิต่่อต้้านชาวยิิวที่่�ยัังคงมีีอยู่่� และความโลภ คุุณสามารถอ่่านเพิ่่�ม
เติิมได้้ที่่� (ภาษาอัังกฤษ): NEVER AGAIN support Holocaust awareness in Eastern Europe.
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อให้้ชาวมอลโดวามีีการถกเถีียงเชิิงวิิพากษ์์เกี่่ย� วกัับประวััติศิ าสตร์์
หนัังสืือแปลเรื่่อ� งนี้้�เปิิดตััวในประเทศมอลโดวา โดยมีีวัตถุ
ของประเทศตน

ในรููป: ยาน ทีี. โกรสส์์กำลัังแบ่่งปัันประสบการณ์์การถกเถีียงในโปแลนด์์ให้้กัับนัักวิิชาการ นัักเรีียน และประชาชนชาวมอลโดวา.
Chisinau, 2017. องค์์กร NEVER AGAIN Association ได้้จััดงานเหล่่านี้้�โดยได้้รัับการสนัับสนุุนจากสถาบััน Friedrich Ebert
Stiftung Moldova (เครดิิต: NEVER AGAIN)

นิิโคเลตา เอสิิเนคูู (Nicoleta Esinencu) เป็็นนัักเขีียนบทละคร ผู้้�ก่่อตั้้�งโรงละครและ
ผู้้�กำกัับชาวมอลโดวา (เครดิิต: Spalatorie)

คุุณสามารถฟัังการบรรยายของยาน ทีี. โกรสส์์ที่่� Moldova State University (ภาษาอัังกฤษ) ได้้ที่่�นี่่� : Lecture of Jan
T. Gross at Moldova State University (with introduction of Rafał Pankowski), 14.09.17
คุุณสามารถชมการนำเสนอของยาน ทีี. โกรสส์์ ในการประชุุมที่่�จััดโดยพิิพิิธภััณฑ์์ Liberation War Museum (บัังคลาเทศ)
และองค์์กร NEVER AGAIN ได้้ที่่�: https://www.nigdywiecej.org/en/multimedia/video-materials/4553-holocaustand-genocide-distortion-and-hate-speech-co-organised-by-the-never-again-association
เหตุุใดการอภิิปรายเกี่่�ยวกัับหนัังสืือของโกรสส์์จึึงเป็็นเรื่่�องสำคััญ
การอภิิปรายทำำ�ให้้เห็็นความซัับซ้้อนของโฮโลคอสต์์ที่่�เกิิดขึ้้�นบนแผ่่นดิินโปแลนด์์ที่่�ทหารเยอรมัันเป็็นผู้้�กระทำำ�เมื่่�อชาวโปแลนด์์มีี
ทััศนคติิต่่อชาวยิิวที่่�แตกต่่างกัันไป ตั้้�งแต่่ความรู้้�สึึกเห็็นอกเห็็นใจไปจนถึึงความไม่่สนใจและความเกลีียดชััง
การอภิิปรายทำำ�ให้้ความเข้้าใจของชาวโปแลนด์์เรื่่�องสงครามและความต้้องการของสัังคมที่่�จะจดจำำ�เรื่่�องโฮโลคอสต์์จากมุุมมองของ
เหยื่่�อนั้้�นเปลี่่�ยนไป
การอภิิปรายทำำ�ให้้เกิิดการสมานฉัันท์์กัันระหว่่างชาวโปแลนด์์และชาวยิิวในประเทศโปแลนด์์หลัังยุุคคอมมิิวนิิสต์์ โดยชาวโปแลนด์์
หลายคนเริ่่�มมองในบางแง่่มุุมของอดีีตและอััตลัักษณ์์ของตนอย่่างวิิพากษ์์วิิจารณ์์มากขึ้้�น
การอภิิปรายทำำ�ให้้ความสนใจและการริิเริ่่�มต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างสัังคมที่่�ตระหนัักเรื่่�องประวััติิศาสตร์์และพหุุนิิยมใน
โปแลนด์์เพิ่่�มมาก
คำถามชวนคิิด :
1. ความสััมพัันธ์์ของมนุุษย์์เปลี่่�ยนไปอย่่างไรในช่่วงสงครามและความสััมพัันธ์์ที่่�เปลี่่�ยนไปจะส่่งผลต่่อชนกลุ่่�มน้้อยอย่่างไร
2. งานค้้นคว้้าใหม่่ๆ มีีประโยชน์์ต่่อกระบวนการการรัับมืืออดีีตและมีีผลต่่อการถกเถีียงเชิิงวิิพากษ์์อย่่างไร ความท้้าทายมีีอะไรบ้้าง
3. การถกเถีียงเชิิงวิิพากษ์์มีีประโยชน์์อย่่างไรในกััมพููชา พม่่า และไทย ซึ่่�งเป็็นประเทศที่่�มีีประชากรที่่�มาจากกลุ่่�มชนที่่�หลากหลายและมีี
‘เพื่่�อนบ้้าน’ มากมาย
4. การถกเถีียงเชิิงวิิพากษ์์จะต่่อต้้านการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์และเหตุุการณ์์โหดร้้ายอื่่�นๆ ได้้หรืือไม่่

ในรููป: นาตาเลีีย คารายออน (Natalia Caraion) อาจารย์์สอนวิิชาประวััติิศาสตร์์
ชาวมอลโดวาจากหมู่่�บ้้านโอลาเนสตีี (Olanesti) กำลัังมอบดอกไม้้ให้้กัับ
ศาสตราจารย์์โกรสส์์ระหว่่างงานเปิิดตััวหนัังสืือ
(เครดิิต: NEVER AGAIN)

เราสามารถเปรีียบเทีียบเหตุุการณ์์โฮโลคอสต์์ได้้หรืือไม่่ เราจะหลีีกเลี่่�ยงการเปรีียบเทีียบการทำให้้เรื่่�องรุุนแรงกลายเป็็น
เรื่่�องไม่่สำคััญ การนำเหยื่่�อมาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือ และการการปฏิิบััติิว่่าโฮโลคอสต์์เป็็นเรื่่�องไม่่มีีสาระได้้อย่่างไร
เรามัักมองโฮโลคอสต์์ว่่าเป็็นการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ที่่�เป็็นกระบวนทััศน์์ (paradigmatic genocide) ที่่�ช่่วยให้้ครููและนัักเรีียนเข้้าใจเรื่่�อง
การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�และการกระทำที่่�โหดร้้ายอื่่�นๆ โฮโลคอสต์์ถููกนำมาใช้้เป็็นจุุดเริ่่�มต้้นเพื่่�อใช้้ในการอ้้างอิิงและสนทนาเรื่่�องการ
ละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนหรืือปััญหาอ่่อนไหวร่่วมสมััยอื่่�นๆ ในบริิบทต่่างๆ ศาตราจารย์์เยฮููดา เบาเออร์์ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในนัักวิิชาการด้้าน
โฮโลคอสต์์ชั้้�นนำให้้เหตุุผลว่่า โฮโลคอสต์์เป็็นเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นมาก่่อนและเป็็นเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่เหมืือนเหตุุการณ์์อื่่�น แม้้ว่่าจะ
มีีลัักษณะบางอย่่างที่่�เป็็นลัักษณะตััวอย่่างของการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�อื่่�น ๆ เช่่น “อำนาจศููนย์์กลางที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ความยิ่่�งใหญ่่ด้้านกองทััพ สถานการณ์์สงคราม และการใช้้ทาสชาวยิิวเพื่่�อผลทางเศรษฐกิิจก่่อนการสัังหารให้้สิ้้�น
ซาก” โดยเบาเออร์์ได้้อธิิบายเหตุุผลว่่า:
เป็็นครั้้�งแรกที่่�มีีการสร้้างโรงงานเพื่่�อสัังหารคนซึ่่�งเป็็นกรณีีของโฮโลคอสต์์ และก่่อนหน้้านี้้�ไม่่เคยมีีโรงฆ่่าแบบนี้้�มาก่่อน และ
วััตถุุประสงค์์ของโรงฆ่่าเหล่่านี้้�คืือเพื่่�อเข่่นฆ่่าชาวยิิว
	วััตถุุประสงค์์ของนาซีีคืือการฆ่่าชาวยิิวทุุกคนให้้หมดไปจากโลก
เป็็นครั้้�งแรกที่่�มีีการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�โดยแรงจููงใจล้้วนมาจากอุุดมการณ์์ (ideology) โดยอุุดมการณ์์ที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังการสัังหารชาว
ยิิวคืืออุุดมการณ์์ที่่�ไม่่ได้้ตั้้�งอยู่่�บนแนวทางการปฏิิบััติิ (non-pragmatic ideology) ไม่่ใช่่เพราะอุุดมการณ์์ด้้านเศรษฐกิิจ
ศาสตราจารย์์เบาเออร์์ยัังกล่่าวอีีกว่่าโฮโลคอสต์์ในฐานะที่่�เป็็น การฆ่่าล้้างเผ่่าพััน ธุ์์�จะต้้องเปรีียบเทีียบกัับการฆ่่าล้้างเผ่่าพััน ธุ์์�
ศาสตราจารย์์เยฮููดา เบาเออร์์เป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญชั้้�นนำด้้านโฮโลคอสต์์และเป็็น
อื่่�นๆ และมิิติิสากล (universal dimension) ของการเปรีียบเทีียบนี้้�เป็็นเรื่่�องที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทุุกคน ถ้้าไม่่มีีการเปรีียบเทีียบ
ประธานกิิตติิมศัักิิด์์ของ IHRA (เครดิิต: ยาด วาเชม (Yad Vashem))
ก็็จะไม่่เข้้าใจเรื่่�องการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�อื่่�นๆ การเปรีียบเทีียบสามารถช่่วยให้้เรายอมรัับการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�อื่่�นๆ ที่่�ยัังไม่่ได้้รัับการ
ยอมรัับ ตััวอย่่าง เช่่น การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ชาวโรงฮิิงญาหรืือการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ในบัังคลาเทศในปีีค.ศ. 1971
แหล่่งข้้อมููลเรื่่�องการปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ :
	คุุณสามารถชมการบรรยายของคอนสตัันตีี เกเบิิร์ตที่่
์ จั� ดั ขึ้้น� โดยองค์์กร NEVER
นอกจากนี้้� การเข้้าใจว่่าการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นกัับ “เรา” เท่่านั้้�นเป็็นเรื่่�องที่่�สำคััญ เหยื่่�อจากเหตุุการณ์์ฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์� AGAIN (ภาษาอัังกฤษ) ได้้ที่่�นี่่:� The Holocaust and Other Genocides.
จะคิิดว่่าประสบการณ์์ของตนนั้้�นเป็็นประสบการณ์์ที่่�ไม่่เกิิดขึ้้�นกัับผู้้�อื่่�น ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�สามารถเข้้าใจได้้ เหยื่่�อจากเหตุุการณ์์ฆ่่าล้้าง Is Comparison Possible?
เผ่่าพัันธุ์์�ไม่่ใช่่กลุ่่�มคนที่่�ไร้้ชื่่�อเสีียงเรีียงนามแต่่เป็็นปััจเจกบุุคคลที่่�มีีเรื่่�องราวของตนเอง
เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับโฮโลคอสต์์และการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�อื่่�นๆ:
https://www.holocaustremembrance.com/resources/educationalอย่่างไรก็็ตาม การเปรีียบเทีียบอาจจะเป็็นเรื่่�องที่่�อัันตรายได้้เมื่่�อทำการเปรีียบเทีียบความทรมานเจ็็บปวดหรืือจำนวนของเหยื่่�อเพื่่�อ materials/holocaust-and-other-genocides
แสดงว่่าใครทรมานเจ็็บปวดกว่่ากััน (การแข่่งขัันกัันเป็็นเหยื่่�อ หรืือ competitive victimhood) ตััวเลขไม่่ควรเป็็นสิ่่�งอ้้างอิิงหลัักเมื่่�อ
ชมผลการสำำ�รวจว่่าองค์์กรต่่างๆ เข้้าใจบทเรีียนเกี่่�ยวกัับโฮโลคอสต์์ว่่าคืืออะไร
ทำการเปรีียบเทีียบ
และนำำ�บทเรีียนเหล่่านี้้�มาปรัับใช้้ในงานของตนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�และ
เหตุุการณ์์โหดร้้ายอื่่�นๆ อย่่างไร: IHRA: A Matter of Comparison:
คอนสตัันตีี เกเบิิร์์ท (Konstanty Gebert) ปััญญาชนชาวโปแลนด์์-ยิิว กล่่าวว่่าการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�แต่่ละครั้้�งมีีชื่่�อเรีียกเพื่่�อให้้ผู้้�ฟััง The Holocaust, Genocides and Crimes against Humanity
รู้้�ว่่าการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ครั้้�งนั้้�นต่่างจากเหตุุการณ์์อื่่�นอย่่างไร การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�เป็็นเหตุุการณ์์ที่่�มีีความแตกต่่างกัันไปและแต่่ละ
เหตุุการณ์์ก็็ไม่่เหมืือนกััน ตััวอย่่าง เช่่น โชอาห์์ (Shoah) เป็็นชื่่�อเรีียกการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ชาวยิิว ในขณะที่่�การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ชาว คำถามชวนคิิด :
โรม่่า (ยิิปซีี) เรีียกว่่า โปราจาโมส (Porajamos)3
1. ทำำ�ไมเราจึึงต้้องเปรีียบเทีียบโฮโลคอสต์์และเหตุุการณ์์ฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�อื่่�นๆ
2. ทำำ�ไมการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�แต่่ละเหตุุการถึึงไม่่เหมืือนกััน
3ดููอภิิธานศััพท์์

เราจะต่่อต้้านผู้้�ปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ได้้อย่่างไรบ้้าง
หลายประเทศในยุุโรปมีีกฎหมายห้้ามไม่่ให้้ปฏิิเสธว่่าเหตุุการณ์์โฮโลคอสต์์ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�น และหลายประเทศยัังมีีการออกกฎหมาย
ต่่อต้้านความเกลีียดชัังด้้านเชื้้�อชาติิและชาติิพัันธุ์์�ที่่�กว้้างกว่่า ในขณะที่่�เราควรประนามการปฏิิเสธโฮโลคอสต์์แบบชััดเจนแต่่การ
บิิดเบืือนโฮโลคอสต์์และการทำให้้โฮโลคอสต์์กลายเป็็นเรื่่�องไม่่มีีสาระนั้้�นเป็็นสิ่่�งที่่�ท้้าทายมากกว่่า และควรเข้้าใจรููปแบบการกระทำ
ที่่�ดููออกได้้ยากกว่่าเป็็นอัันดัับแรก นอกจากนี้้� การกระทำเหล่่านี้้�ยัังสามารถแสดงออกมาได้้ด้้วยวิิธีีที่่�กฎหมายหรืือมาตรการที่่�คล้้าย
กัันไม่่สามารถลงโทษได้้ ซึ่่�งเหตุุการณ์์เหล่่านี้้�สามารถเห็็นได้้ชััดในประเทศยุุโรปกลางและยุุโรปตะวัันออกที่่�สัังคมยัังพยายามทำใจ
ยอมรัับกัับอดีีตของชาติิตนและพยายามค้้นหาการแสดงออกที่่�เกี่่�ยวกัับความทรงจำร่่วมกัันของคนในชาติิอยู่่�
การถกเถีียงเรื่่�อง
ลััทธิิการแก้้ไขโฮโลคอสต์์ (Holocaust revisionism) “ช่่วย” ให้้คนเหล่่านี้้�รัับมืือกัับความรู้้�สึึกผิิดต่่อบทบาทต่่างๆ ของตนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับโฮโลคอสต์์ และมีีความเป็็นไปได้้ว่่ากฎหมายต่่อต้้านการปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ดั้้�งเดิิมที่่�มีีขึ้้�นเพื่่�อปกป้้องข้้อเท็็จจริิงทางประวััติิศาสตร์์
จากการนำไปใช้้ในทางที่่�ผิิดนั้้�นอาจถููกรััฐบาลแก้้ไขใหม่่เพื่่�อปกป้้องเรื่่�องราวเกี่่�ยวกัับโฮโลคอสต์์ในชาติิตนเอง4
เราสามารถต่่อสู้้�กัับการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์ผ่่านการถกเถีียงเชิิงวิิพากษ์์ เช่่น การถกเถีียงเรื่่�องหนัังสืือของ ยาน ทีี. โกรสส์์ การ
พััฒนาการคิิดเชิิงวิิพากษ์์ และการให้้ความสนัับสนุุนการค้้นคว้้าเกี่่�ยวกัับโฮโลคอสต์์และผู้้�ค้้นคว้้าในประเทศที่่�เกิิดโฮโลคอสต์์และ
การสืืบสวนปััญหาที่่�ถููกละเลยก่่อนหน้้านี้้� การศึึกษาและการรณรงค์์เพื่่�อสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจคล้้ายกัับการรณรงค์์ขององค์์กร
NEVER AGAIN Association ก็็เป็็นสิ่่�งสำคััญเช่่นกััน
คุุณ สามารถเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับความพยายามระดัับโลกเพื่่�อต่่อสู้้�กัับการปฏิิเสธและการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์ได้้ที่่�
เว็็บไซต์์ของ IHRA (ภาษาอัังกฤษ): https://www.holocaustremembrance.com/task-force-against-holocaustdenial-and-distortion
4 https://www.holocaustremembrance.com/news-archive/holocaust-denial-laws-effective-tool-or-trojan-horse, เก็็บข้้อมููลเมื่่�อวัันที่่� 17.01.2022.

ศาสตราจารย์์เดบอราห์์ ลิิปสตััดท์์ ศาสตราจารย์์โดโรท (Dorot Professor) ด้้าน
การศึึกษาประวััติิศาสตร์์ยิิวสมััยใหม่่และโฮโลคอสต์์ ณ Tam Institute for Jewish
Studies และภาควิิชาศาสนาแห่่งมหาวิิทยาลััยเอมอรี่่� (Emory University) และ
เป็็นนัักวิิชาการที่่�มีีชื่่�อเสีียงด้้านโฮโลคอสต์์และลััทธิิต่่อต้้านยิิวสมััยใหม่่
(เครดิิต: Wikimedia Commons)

การพิิจารณาคดีีนายเออร์์วิิง
ในปีีค.ศ. 1998 เดวิิด เออร์์วิิง (David Irving) ผู้้�ปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักมากที่่�สุุดได้้ฟ้้องเดบอราห์์ ลิิปสตััดท์์ นััก
วิิชาการชาวอเมริิกัันและสำนัักพิิมพ์์เพนกวิินโดยอ้้างว่่าทั้้�งคู่่�ได้้หมิ่่�น ประมาทตนเองในหนัังสืือของลิิปสตััดท์์ที่่�ชื่่�อว่่า “Denying
the Holocaust” เออร์์วิิงยื่่�นฟ้้องความผิิดฐานหมิ่่�น ประมาทโดยใช้้กฎหมายเรื่่�องโฆษณาหมิ่่�นประมาทของสหราชอาณาจัักร
โดยในหนัังสืือ ลิิปสตััดท์์ได้้กล่่าวหาเออร์์วิิงว่่าตีีความหลัักฐานแบบผิิดๆ และเรีียกเขาโดยหนึ่่� งในชื่่�อที่่�ใช้้เรีียกคืือ “หนึ่่� งในโฆษก
ของการปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ที่่�อัันตรายที่่�สุุด” นอกจากนี้้�ลิิปสตััดท์์ยัังชี้้�ให้้เห็็น ถึึงความเชื่่�อมโยงของเออร์์วิิงกัับองค์์กรและบุุคคล
สำคััญของกลุ่่�มนีีโอนาซีี วััตถุุประสงค์์ของการฟ้้องร้้องของเออร์์วิิงคืือเพื่่�อให้้หยุุดการวิิพากษ์์ วิิจารณ์์และเพื่่�อเป็็น การเผยแพร่่
ความคิิดของเขาผ่่านทางศาลให้้แพร่่หลาย
ผู้้�ปฏิิเสธโฮโลคอสต์์จะเรีียกร้้องหาเสรีีภาพในการพููดเมื่่�อต้้องการปฏิิเสธที่่�จะนำ
เสนอความเห็็นและถกเถีียงความคิิดเห็็นของตนอย่่างเท่่าเทีียมกัับผู้้�อื่่�น งานของลิิปสตััดท์์และนัักประวััติิศาสตร์์ท่่านอื่่�นส่่งผลให้้
คำฟ้้องของเออร์์วิิงถููกยกฟ้้อง ในเดืือนพฤศจิิกายน ค.ศ. 2005 เดวิิด เออร์์วิิงถููกจัับกุุมเมื่่�อเขาเดิินทางไปออสเตรีียเพื่่�อทำการ
บรรยายให้้กัับกลุ่่�มนัักเรีียนขวาจััด เขาถููกกล่่าวหาว่่าเขาปฏิิเสธว่่าห้้องรมแก๊๊สที่่�เอาชวิิทซ์์นั้้�นไม่่มีีจริิงในขณะที่่�กล่่าวสุุนทรพจน์์
และให้้สััมภาษณ์์ในออสเตรีียเมื่่�อปีีค.ศ. 1989 เขาถููกจำคุุกหนึ่่�งปีีก่่อนได้้รัับการปล่่อยตััวก่่อนกำหนด
เราขอแนะนำให้้คุณช
ุ มภาพยนตร์์แนวชีีวประวััติเิ รื่่อ� ง ‘Denial’ (2016) กำกัับโดยมิิค แจ็็คสััน (Mick Jackson) และเขีียนบท
โดยเดวิิด ฮาร์์ (David Hare) โดยภาพยนตร์์เรื่่อ� งนี้้�สร้้างมาจากหนัังสืือเรื่่อ� ง “History on Trial: My Day in Court with a
Holocaust Denier” ที่่�ตีพิี มิ พ์์ในปีี 2005 ของเดบอราห์์ ลิิปสตััดท์์ ภาพยนตร์์เรื่่อ� งนี้้�เป็็นเรื่่อ� งราวเกี่่�ยวกัับคดีีระหว่่างเออร์์วิงิ และ
บริิษัทั เพนกวิิน บุุคส์์ จำกััด ซึ่่ง� เป็็นคดีีที่่เ� ดวิิด เออร์์วิงิ ซึ่่ง� เป็็นผู้้ป� ฏิิเสธโฮโลคอสต์์ฟ้อ้ งร้้องลิิปสตััดท์์ นัักวิิชาการเรื่่อ� งโฮโลคอสต์์
ในข้้อหาหมิ่่�นประมาท: https://bleeckerstreetmedia.com/denial
คำถามชวนคิิด :
1. คุุณเคยพบกัับการปฏิิเสธหรืือบิิดเบืือนเหตุุการณ์์ที่่�รุุนแรงโหดร้้ายในประเทศคุุณหรืือไม่่
2. อะไรคืือความท้้าทายหลัักในการเผชิิญหน้้าการปฏิิเสธและเราจะรัับมืือเรื่่�องราวอย่่างนี้้�ได้้อย่่างไร
3. คุุณจะรัับมืือการปฏิิเสธและการบิิดเบืือนอย่่างไร

รููป: เดวิิด เออร์์วิิงขณะการพิิจารณาคดีีที่่�กรุุงเวีียนนา ค.ศ. 2006.
(เครดิิต: Wikimedia Commons)

“Searchlight”, 10.2010

สารบััญ

ข้้อมููลประเทศ (ประวััติโิ ดยย่่อ)

กััมพููชา
ในปีีค.ศ. 2015 อนุุสรณ์์เพื่่�อรำลึึกถึึงเหยื่่�อที่่�เสีียชีีวิิตในศููนย์์ความมั่่�นคง S-21 ได้้
ถููกสร้้างขึ้้�น

1. ภููมิิหลัังและบริิบท
ข้้อเท็็จจริิงเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์สมััยใหม่่ของประเทศและเหตุุการณ์์หลัักที่่�เกี่่�ยวกัับความรุุนแรงหมู่่�
17 เมษายน ค.ศ. 1975-7 มกราคม ค.ศ. 1979 – ระบบการปกครองของเขมรแดง1 และการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ชาว
กััมพููชา ซึ่่�งเป็็นรููปแบบการสัังหารอย่่างเป็็นระบบและการฆ่่าชาวเขมร เวีียดนาม จาม (ชาวมุุสลิิม) ชนกลุ่่�มน้้อยอื่่�นๆ
และชาวต่่างชาติิ
ในเดืือนเมษายน ค.ศ. 1975 ห้้าปีีหลัังจากสงครามกลางเมืืองจบลง ขบวนการเขมรแดงที่่�นำโดยพอล พต (Pol Pot) ก็็เข้้ายึึด
อำนาจในกััมพููชาและสร้้างรััฐเผด็็จการที่่�รู้้�จัักกัันในชื่่�อว่่ากััมพููชาประชาธิิปไตย (Democratic Kampuchea) ภายในช่่วงเวลาสั้้�นๆ
เขมรแดงได้้ทำลายทรััพย์์สิินส่่วนบุุคคล ตลาด ฉากภาพวััฒนธรรม สถาบัันการเมืืองและการศึึกษา และบัังคัับให้้ประชากรในเมืือง
ต้้องทำงานในไร่่นาในสภาพที่่�ยากเข็็ญ การปกครองที่่�โหดร้้ายของเขมรแดงก่่อให้้เกิิดการขนย้้ายประชากรครั้้�งใหญ่่ กล่่าวคืือ คน
เมืืองถููกบัังคัับให้้ย้้ายไปอยู่่�ชนบทเป็็นจำนวนมาก ซึ่่�งการต้้องย้้ายถิ่่�นนี้้�เกิิดขึ้้�นรวดเร็็วมาก ในขั้้�นตอนของการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�
ขั้้�นแรก เขมรแดงได้้แบ่่งแยกและจััดกลุ่่�มสัังคมให้้เป็็น ‘พวกเขา’ และ ‘พวกเรา’ เขมรแดงได้้สร้้างความคิิดเรื่่�องศััตรููภายในและ
ภายนอกขึ้้�น โดยระบุุว่่าคนเหล่่านี้้�เป็็นผู้้�มีีมลทิิน ต่่างจากคนอื่่�น และเป็็นคนต่่างประเภทจากตนเอง คนเหล่่านี้้�จะถููกกล่่าวหาว่่าเป็็นผู้้�
ทรยศและเป็็นภััยต่่อ อัังการ์์ (หรืือองค์์กร ซึ่่�งในที่่�นี้้�คืือแขมรแดง - ผู้้�แปล) การก่่อให้้เกิิดความแตกแยกในสัังคมของเขมรแดงยัังได้้
ทำลายความสามััคคีีระหว่่างผู้้�คนทุุกรููปแบบ ซึ่่�งเป็็นการสร้้างบรรยากาศแห่่งความหวาดกลััวและความหวาดระแวงอยู่่�ตลอดเวลา

คำถามชวนคิิด
ในช่่วงเวลาเพีียงไม่่นาน ประชากรถึึงหนึ่่�งในสี่่�ของประเทศหรืือมากถึึงสองล้้านคนก็็เสีียชีีวิิตจากการบัังคัับใช้้แรงงาน การแสวงหา 1. ลัักษณะสำำ�คััญของการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ของเขมรแดงคืืออะไร
ผลประโยชน์์ ความหิิวโหย และเสีียชีีวิิตตามสถานที่่�ที่่�ใช้้สัังหาร เช่่น เรืือนจำ S-21 (ซึ่่�งคืือ พิิพิิธภััณฑ์์การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ตวลสเลง) 2. การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ในกััมพููชาเป็็นที่่�รู้้�จัักอย่่างเพีียงพอและเป็็นที่่�รู้้�จัักในระดัับนานาชาติิ
หรืือไม่่
และตามสถานที่่�อื่่�นๆ ที่่�รู้้�จัักกัันในชื่่�อว่่า ‘ทุ่่�งสัังหาร’
คุุณสามารถดููลำดัับเหตุุการณ์์ได้้จากลิิงค์์นี้้� (ภาษาอัังกฤษ)
1 เขมรแดงเป็็นชื่่�อของสมาชิิกพรรคคอมมิิวนิิสต์์กััมพููชและระบอบการปกครองระหว่่างปีีค.ศ. 1975 ถึึงปีีค.ศ. 1979

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์นิิพนธ์์: หััวข้้อหลััก องค์์ประกอบหลัักของการสร้้างเครื่่�องเตืือนความทรงจำ
ในกััมพููชาหลัังจากเหตุุการณ์์ฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์� สถานที่่�ที่่�เคยใช้้เป็็นที่่�สัังหารซึ่่�งคืือศููนย์์ความมั่่�นคงหลััก S-21 (พิิพิิธภััณฑ์์ตวลสเลง
ในปััจจุุบััน) และทุ่่�งสัังหารที่่�เจิิงเอก ได้้กลายเป็็นสถานที่่�สำหรัับอนุุสรณ์์หลััก ทั้้�งตวลสเลงและทุ่่�งสัังหารที่่�เจิิงเอกนั้้�นต่่างเป็็นพยาน
หลัักฐานของเหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�น
งานอััตชีีวประวััติิของฤทธีี ปานห์์ (Rithy Panh) ชื่่�อ The Elimination ได้้สะท้้อนถึึงการเอาชีีวิิตรอดของมนุุษย์์ภายใต้้สภาพ
แวดล้้อมสุุดขั้้�วภายใต้้การปกครองของเขมรแดง และยัังได้้แสดงถึึงนััยสำคััญอย่่างมากของความทุุกข์์ทรมานของชาวกััมพููชาอีีก
ด้้วย ภาพยนตร์์สารคดีีของปานห์์เกี่่�ยวกัับการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ในกััมพููชานั้้�นรวมไปถึึง ‘S-21: The Khmer Rouge Killing Machine’
และ ‘Rice People’ ซึ่่�งเป็็นภาพยนตร์์จากกััมพููชาเรื่่�องแรกที่่�เข้้าชิิงรางวััลออสการ์์ ภาพยนตร์์ของ Netflix เรื่่�อง First They Killed
My Father ของแองเจลิินา โจลีี (Angelina Jolie) นัักแสดงจาก ฮอลลีีวููดและนัักเคลื่่�อนไหวด้้านสิิทธิิมนุุษยชนสร้้างขึ้้�นโดยอ้้างอิิง
จากคำบอกเล่่าของ หลง อึ้้�ง (Loung Ung) ผู้้�รอดชีีวิิตจากการปกครองของเขมรแดงเมื่่�อมีีอายุุห้้าปีี ภาพยนตร์์เรื่่�องนี้้�ได้้นำเรื่่�องราว
ของเขมรแดงและระบอบการปกครองที่่�เต็็มไปด้้วยการเข่่นฆ่่าออกสู่่�สายตาผู้้�ชมทั่่�วโลก
มีีการสร้้างอนุุสรณ์์สถานเกืือบ 80 แห่่งและหลุุมฝัังศพหมู่่�และศพประมาณ 20,000 ศพได้้รัับการรัักษาไว้้ไม่่ให้้เสีียหาย
นอกจากนี้้� เหยื่่�อที่่�รอดชีีวิิตยัังรัับมืือกัับความโหดร้้ายในอดีีตและความทรงจำต่่างๆ โดยการเล่่าเรื่่�องราวและการแสดงออกผ่่าน
ศิิลปะ บทกลอน และการแสดงละครในรููปแบบต่่างๆ

ในปีีค.ศ. 2015 อนุุสรณ์์เพื่่�อรำลึึกถึึงเหยื่่�อที่่�เสีียชีีวิิตในศููนย์์ความมั่่�นคง S-21
ได้้ถููกสร้้างขึ้้�น (เครดิิต: NEVER AGAIN Association, Wikimedia Commons)

ฤทธีี ปานห์์และราฟาล พานโควสกี้้� (Rafal Pankowski) ผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งองค์์กร NEVER
AGAIN ที่่�การประชุุม ‘The Missing Picture: Rethinking Genocide Studies and
Prevention’ ณ กรุุงพนมเปญ ค.ศ. 2019 (เครดิิต: NEVER AGAIN)

ห้้องกัักขัังและห้้องทรมาน ศููนย์ค์ วามมั่่�นคง S-21 ตวลสเลง
(เครดิิต: NEVER AGAIN Association, Wikimedia Commons)

The abandoned prison’s buildings, blood traces on floors, and
hundreds of mug shots, victims’ belongings and inscriptions on the
walls demonstrate extreme human suffering, loss, and destruction.
(Credit: Jean Sien Kin/Tuol Sleng Genocide Museum, 2022)

The entrance to the Tuol Sleng Genocide Museum. The former site of destruction
and contemporary Museum forms a part of the city landscape. It is unique in its
geographical and symbolic proximity to the Extraordinary Chambers in the Courts
of Cambodia (ECCC) or Cambodia Khmer Rouge Tribunal, which was established
as a court, by the Cambodian government and the United Nations to try the Khmer
Rouge leadership responsible for crimes perpetrated during their reign.
(Credit: Jean Sien Kin/Tuol Sleng Genocide Museum, 2022)

จุุมเมย (Chum Mey) ในรููปถ่่ายด้้านบนร่่วมกัับผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งองค์์กร NEVER AGAIN
เป็็นหนึ่่�งในหลายพัันคนที่่�ถููกคุุมขัังที่่�เรืือนจำ S-21 และเป็็นเพีียงหนึ่่�งในไม่่กี่่�คน
ที่่�มีีชีีวิิตรอดจากประสบการณ์์นี้้� ก่่อนถููกคุุมขััง จุุมเมยเป็็นช่่างมาก่่อนและเอาตััว
รอดในระหว่่างถููกจองจำโดยการทำตััวเป็็นประโยชน์์ต่่อเขมรแดงด้้วยการช่่วย
ซ่่อมเครื่่�องพิิมพ์์ดีีดที่่�ใช้้บัันทึึกรายละเอีียดการสอบสวน ตวลสเลง ค.ศ. 2018
(เครดิิต: NEVER AGAIN Association)

มีีการริิเริ่่�มที่่�มีีค่่ามากมายที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อเป็็นการระลึึกถึึงการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ในกััมพููชาผ่่านทางวััฒนธรรมดนตรีี เขมรแดง
พยายามทำลายวััฒนธรรมดนตรีีและการเต้้นรำของกััมพููชา แต่่วััฒนธรรมเหล่่านี้้�ก็็ได้้รัับการสร้้างขึ้้�นมาใหม่่และได้้รัับ
การเฉลิิมฉลองผ่่านงานขององค์์กร Cambodian Living Arts ที่่�ก่่อตั้้�งขึ้้�นโดยอาน ชอนพอน (Arn Chorn-Pond) ซึ่่�ง
เป็็นผู้้�รอดชีีวิิตเด็็กจากการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�:
https://www.youtube.com/watch?v=UHd8-zseEaU

อาน ชอนพอน (Arn Chorn-Pond) (เครดิิต: Wikimedia Commons)

กั๊๊�ก จัันธีี (Kak Channthy) (เครดิิต: Julien Poulson, Cambodian Space Project)
วงดนตรีีร็็อค Cambodian Space Project ได้้นำความทรงจำของฉากดนตรีีป็็อปและร็็อคแอนด์์โรลของกััมพููชาในทศวรรษ 1960
และ 1970 กลัับมาอีีกครั้้�ง ซึ่่�งรวมถึึงศิิลปิินเช่่นรส เสรีีสุุทธา (Ros Serey Sothea) ผู้้�เสีียชีีวิิตด้้วยน้้ำมืือของเขมรแดง แม้้กั๊๊�ก
จัันธีี (Kak Channthy) นัักร้้องนำของ Cambodian Space Project จะเสีียชีีวิติ ลงอย่่างน่่าเศร้้าในปีีค.ศ. 2018 แต่่มรดกนี้้�ก็ยั็ งั คงอยู่่�
สามารถดููได้้ที่่�: https://www.youtube.com/watch?v=noM82VINHRE

บทบาทของประเทศในสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง มีีการสร้้างเครื่่�องเตืือนความทรงจำของสงครามโลกครั้้�งที่่�สองหรืือไม่่
และอยู่่�ในรููปแบบใด
กััมพููชาอยู่่�ภายใต้้การปกครองของฝรั่่�งเศสตั้้�งแต่่ปลายศตวรรษที่่� 19 จนถึึงกลางศตวรรษที่่� 20 ในระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง
ระบอบวิิชี่่�ของฝรั่่�งเศสซึ่่�งอยู่่�ใต้้บัังคัับบััญชาของนาซีีเยอรมนีีได้้ดููแลกััมพููชาและประเทศอื่่�นในอิินโดจีีนที่่�เป็็นเมืืองขึ้้�นของฝรั่่�งเศส
น้้อยมาก เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ปกครองเมืืองขึ้้�นของฝรั่่�งเศสในเวลานั้้�นเป็็นผู้้�เริ่่�มใช้้รููปแบบขบวนการเคลื่่�อนย้้ายทางการเมืือง (political
mobilization) แบบฟาสซิิสต์์ โดยได้้รัับการสนัับสนุุนบ้้างจากนัักเคลื่่�อนไหวชาวกััมพููชาที่่�เห็็นว่่าแนวคิิดนี้้�เป็็นแนวคิิดที่่�ทัันสมััย
กิิจกรรมที่่�สนัับสนุุนฟาสซิิสต์์ที่่�นำโดยฌอง เดอคููซ์์ (Jean Decoux) ผู้้�ว่่าการชาวฝรั่่�งเศสนั้้�นรวมถึึงการก่่อตั้้�ง ยููวาน (Yuvan) ซึ่่�งเป็็น
ขบวนการเยาวชนเขมรที่่�มีีต้้นแบบจากยุุโรป และมีีการใช้้สััญลัักษณ์์ เช่่น การยกมืือทำความเคารพแบบนาซีี หรืือ Roman salute มีี
การห้้ามชาวยิิวไม่่ให้้ทำหน้้าที่่�ต่่างๆ ในอาณานิิคม มีีการเผยแพร่่การชวนเชื่่�อเพื่่�อต่่อต้้านชาวยิิว โดยเลีียนแบบมาจากการบรรยาย
แบบขวาจััดที่่�มีีมากในประเทศฝรั่่�งเศส
เมื่่�อการปกครองอาณานิิคมของฝรั่่�งเศสถููกแทนที่่�ด้้วยการยึึดครองของญี่่�ปุ่่�น ขบวนการชาติินิิยมหััวรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นก็็ใช้้โอกาสนี้้�
ขยายตััวออกไป กลุ่่�มหััวรุุนแรงที่่�สนัับสนุุนญี่่�ปุ่่�นค่่อยๆ ขยายอิิทธิิพลออกไป และทำการรััฐประหารในเดืือนสิิงหาคม ค.ศ. 1945
และอยู่่�ในอำนาจจนถึึงเดืือนตุุลาคมปีีเดีียวกัันจนกระทั่่�งฝรั่่�งเศสได้้กลัับมาปกครองกััมพููชาอีีกครั้้�ง สามารถพููดได้้ว่่าเหตุุการณ์์นี้้�นัับ
เป็็นกรณีีที่่�ขบวนการสนัับสนุุนฟาสซิิสต์์ได้้ยึึดอำนาจในช่่วงก่่อนจบสงครามโลกครั้้�งที่่�สองไม่่นานนัักเพีียงกรณีีเดีียว
สงครามโลกครั้้�งที่่�สองเป็็นเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่ได้้รัับการจดจำมากนัักในกััมพููชาและในประเทศก็็ไม่่มีีอนุุสรณ์์สถานหรืือเครื่่�องเตืือนความ
ทรงจำที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับช่่วงเวลานี้้�เลย หนึ่่�งในตััวอย่่างของการสร้้างสิ่่�งเตืือนความทรงจำเกี่่�ยวกัับสงครามโลกครั้้�งที่่�สองในกััมพููชาที่่�
แทบไม่่เป็็นที่่�รู้้�จัักคืือการตีีพิิมพ์์ไดอารีีของแอนน์์ แฟรงค์์ (Anne Frank) เป็็นภาษาเขมร
ต่่อมา ความทรงจำเกี่่�ยวกัับสงครามโลกครั้้�งที่่�สองในกััมพููชาก็็ถููกบดบัังโดยเหตุุการณ์์น่่าเศร้้าอื่่�นๆ สงครามกลางเมืืองกััมพููชา (ที่่�
ดำเนิินมาจนถึึงทศวรรษ 1990) และการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ของเขมรแดง
แต่่ถึึงอย่่างนั้้�นก็็ตาม พอล พต (Pol Pot) ผู้้�นำเขมรแดงก็็ยัังคงแสดงความคลั่่�งไคล้้ในตััวฮิิตเลอร์์ในสุุนทรพจน์์และการสนทนาส่่วน
ตััวต่่างๆ จากบัันทึึกความทรงจำของเจ้้านโรดมสีีหนุุที่่�ตีีพิิมพ์์ในปีีค.ศ. 1980
คำถามชวนคิิด:
โปรดดููอนุุสรณ์์สองแห่่งนี้้� คืือ รููปปั้้�นของเหยื่่�อที่่�ตวลสเลงโดย เซรา อิิง (Sera Ing) ศิิลปิินชาวฝรั่่�งเศส-กััมพููชาและรููปปั้้�นวงเวีียน
เพื่่�อฉลองการโค่่นล้้มเขมรแดงโดยเวีียดนาม อนุุสรณ์์ทั้้�งสองแห่่งนี้้�มีีส่่วนในการสร้้างความทรงจำำ�ร่่วมเกี่่�ยวกัับเขมรแดงและการกระทำำ�อััน
โหดร้้ายของเขมรแดงได้้อย่่างไร

สมาชิิกองค์์กรเยาวชนยููวานเดิินสวนสนามเพื่่�อสนัับสนุุนรััฐบาลวิิชีีในฝรั่่�งเศส (จอห์์น
ทััลลีี (John Tully), A Short History of Cambodia: From Empire to Survival.
(2006). อััลเลนและอัันวิิน (Allen & Unwin)

ลัักษณะของความหลากหลายในสัังคม ชนกลุ่่�มน้้อยหลัักในประเทศ กรณีีการลงโทษหลัังปีีค.ศ. 1945
ประชากรส่่วนใหญ่่ของกััมพููชาเป็็นชาวพุุทธชาติิพัันธุ์์�เขมรแต่่ในประเทศก็็มีีชนกลุ่่�มน้้อยกลุ่่�มต่่างๆ ด้้วย ชนกลุ่่�มน้้อยหลัักรวมไปถึึง
ชุุมชนชาวจามมุุสลิิม ชาวชาติิพัันธุ์์�จีีน และชาวชาติิพันั ธุ์์�เวีียดนาม และยัังมีีชนพื้้�นเมืืองกลุ่่�มเล็็กๆ อีีกเป็็นจำนวนมาก เช่่น ชาวขแมร์์
กรอม (Khmer Krom) และชาวกููย (Kuy) ในระหว่่างการปกครองของเขมรแดง ชาวจามและชาวเวีียดนามถููกเข่่นฆ่่าเป็็นจำนวน
มาก เขีียว สััมพััน (Khieu Samphan) ผู้้�เป็็นผู้้�นำเขมรแดงที่่�มีีชีวิี ิตอยู่่�เป็็นคนสุุดท้้ายถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิดในข้้อหาการฆ่่าล้้างเผ่่า
พัันธุ์์�ชาวจามมุุสลิิมและชาวชาติิพันั ธุ์์�เวีียดนามในกััมพููชาโดยศาลพิิเศษคดีีอาชญากรรมสงครามแห่่งกััมพููชาในปีีค.ศ. 2018
ศึึกษาเพิ่่�มเติิม (ภาษาอัังกฤษ): Minorities and indigenous people in Cambodia

จากตััวเลขของกระทรวงธรรมการและศาสนา มีีสุุเหร่่า 884 แห่่งและโรงเรีียนสอน
ศาสนาอิิสลาม 314 โรงในกััมพููชา
(จากเอกสารส่่วนตััวของสยานา สา (Sayana Ser)
คำถามชวนคิิด:
1. สงครามมีีผลกระทบต่่อชนกลุ่่�มน้้อยอย่่างไร ชนกลุ่่�มน้้อยเหล่่านี้้�มีีความเสี่่�ยงที่่�จะได้้รัับ
อัันตรายมากกว่่าปกติิหรืือไม่่
2. เราสามารถใช้้มาตรการป้้องกัันใดเพื่่�อปกป้้องชนกลุ่่�มน้้อยเมื่่�อเกิิดความขััดแย้้งต่่างๆ

ชายชาวมุุสลิิมรวมตััวกัันในกััมพููชา
(จากเอกสารส่่วนตััวของสยานา สา (Sayana Ser)

ประเภทของการปฏิิเสธและการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์และการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ที่่�มีีอยู่่�
Multideniers
กลยุุทธ์์ทางอ้้อมบางส่่วนของผู้้�ปฏิิเสธโฮโลคอสต์์นั้้�นเหมืือนกัับกลยุุทธ์์ของการปฏิิเสธและบิิดเบืือนการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ในกััมพููชา และในบางกรณีี บุุคคลคนเดีียวกัันเป็็นผู้้�ปฏิิเสธและบิิดเบืือนทั้้�งสอง
เหตุุการณ์์ ซี่่�งในกรณีีเหล่่านี้้� บุุคคลนั้้�นจะถููกเรีียกว่่า multidenier (ผู้้�ปฏิิเสธหลายเรื่่�อง) โดยเฉพาะปรากฎการณ์์ของ multidenier ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกััมพููชา
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เขีียว สััมพััน เป็็นผู้้�นำรััฐในนามระหว่่างการปกครองของเขมรแดงและถููกตััดสิินว่่ามีีความผิิดฐานอาชญากรรมต่่อมนุุษยชาติิ งานเขีียนของเขีียว สััมพััน เป็็นตััวอย่่างชั้้�นดีีของการปฏิิเสธหรืือบิิดเบืือนการฆ่่า
ล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ที่่�ผู้้�เขีียนใช้้การโต้้แย้้งบางข้้อที่่�เหมืือนกัับที่่�ผู้้�ปฏิิเสธหรืือบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์ในยุุโรปใช้้ เขาใช้้กลยุุทธ์์เบี่่�ยงเบนความผิิดซึ่่�งเป็็นกลยุุทธ์์ทั่่�วไปที่่�นัักวิิชาการ เช่่น ไมเคิิล ชาเฟีียร์์ (Michael Shafir)
อธิิบายไว้้ในกรณีีที่่�มีีการปฏิิเสธและบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์
เขีียว สััมพัันพยายามโยนความผิิดไปให้้บุุคคลอื่่�น เช่่น พอล พต และพยายามโยนความผิิดส่่วนหนึ่่�งไปให้้ชาติิอื่่�นด้้วย ซึ่่�งในกรณีีนี้้�คืือเวีียดนาม โดยอ้้างว่่าอาชญากรรมที่่�ร้้ายแรงที่่�สุุดและเหตุุการณ์์โหดร้้าย
ที่่�สุุดนั้้�นไม่่ได้้มาจากน้้ำมืือของเขมรแดง หากแต่่กองทััพเวีียดนามเป็็นผู้้�กระทำการต่่างๆ ต่่างหาก การโยนความผิิดประเภทนี้้�เป็็นลัักษณะพิิเศษของผู้้�ปฏิิเสธและผู้้�บิิดเบืือนโฮโลคอสต์์ในยุุโรป
2

เขีียว สััมพััน ผู้้�นำกััมพููชาของเขมรแดง, ค.ศ. 1978
(เครดิิิ�ต: Wikimedia Commons)

เขีียว สััมพััน ระหว่่างการพิิจารณาคดีีเบื้้�องต้้นคดีี 002
(เครดิิิ�ต: Wikimedia Commons)

ฌาคส์์ แวร์์เจส (Jacques Verges) ทนายชาวฝรั่่�งเศสของเขีียว สััมพััน ทนายผู้้�เกิิดในประเทศไทยผู้้�นี้้�ว่่าความให้้กัับบุุคคลผู้้�เป็็น
ปััญหาหลายคนทั้้�งอาชญากรและเผด็็จการ นอกจากจะว่่าความให้้กัับผู้้�นำเขมรแดงหลายคนแล้้ว เขายัังเป็็นทนายว่่าความให้้กัับ
เคลาส์์ บาร์์บีี (Klaus Barbie) หนึ่่�งในอาชญากรนาซีีที่่�มีีชื่่�อเสีียงฉาวโฉ่่ที่่�สุุดที่่�ถููกจัับกุุมและลงโทษในทศวรรษที่่� 1980 ข้้อหามีี
ส่่วนร่่วมในการสัังหารกำจััดชาวยิิวฝรั่่�งเศส ในช่่วงที่่�ว่่าความให้้กัับผู้้�นำเขมรแดง ฌาคส์์ แวร์์เจสยัังได้้ใช้้กลยุุทธ์์ทางอ้้อมบางอย่่าง
ที่่�อาจเรีียกได้้ว่่าเป็็นการปฏิิเสธการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์� หรืือการทำให้้การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�เป็็นเรื่่�องไม่่สำคััญหรืือมีีค่่าน้้อยลง
3
ยาน เมีียร์์ดััล (Jan Myrdal) เป็็นบุุคคลสำคััญ นัักเขีียน และนัักเคลื่่�อนไหวชาวสวีีเดน ยาน เมีียร์์ดััลแสดงความจงเกลีียด
จงชัังต่่อชาวยิิวและโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งต่่อประเทศอิิสราเอลอย่่างชััดเจน
เขาหลงใหลในระบอบเขมรแดงและมีีส่่วนร่่วมในการ
ปฏิิเสธความเป็็นจริิงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอาชญากรรมของเขมรแดงในกััมพููชาอยู่่�หลายปีี
และยัังส่่งเสริิมการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์
โดยใช้้เรื่่�องราวต่่อต้้านลััทธิิไซออนิิซึ่่�ม (anti-Zionism หรืือการต่่อต้้านการสนัับสนุุนให้้ชาวยิิวกลัับคืืนสู่่�ดิินแดนที่่�คืือบริิเวณประเทศ
อิิสราเอลและรััฐปาเลสไตน์์ในปััจจุุบันั - ผู้้�แปล) สุุดโต่่ง โดยอ้้างว่่าอิิสราเอลนั้้�นพูดู เรื่่อ� งโฮโลคอสต์์เกิินจริิงเพื่่�อผลประโยชน์์ของตนเอง

21 พฤศจิิกายน 2011: ฌาคส์์ แวร์์เจส (Jacques Verges) ทนายจำเลยของ
เขีียว สััมพัันระหว่่างวัันแรกของการกล่่าวนำเสนอเปิิดคดีี 002
(เครดิิต: Wikimedia Commons)

ยาน เมีียร์์ดััล (เครดิิต: Wikimedia Commons)

4
อิิสราเอล ชาเมีียร์์ (Israel Shamir) มีีพื้้�นเพเดิิมเป็็นชาวยิิวรััสเซีีย และเคยอาศััยอยู่่�ในหลายประเทศรวมไปถึึงอิิสราเอลและ
สวีีเดน และยัังเป็็นสััญลัักษณ์์ของขบวนการต่่อต้้านยิิวร่่วมสมััยอีีกด้้วย เขากล่่าวหาว่่าชาวยิิวและประเทศอิิสราเอลพููดเรื่่�องโฮโลคอสต์์เกิินจริิงเพื่่�อผลประโยชน์์ของตนเอง นอกจากนี้้�เขายัังเขีียนบทความต่่างๆ โดยอ้้างว่่าอาชญากรรมต่่อมนุุษยชาติิที่่�เขมรแดง
ก่่อนั้้�นไม่่เคยเกิิดขึ้้�น อิิสราเอล ชาเมีียร์์เป็็นตััวอย่่างของ multi-denier ที่่�ปฏิิเสธหรืือด้้อยค่่าการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�และการละเมิิดสิิทธิิ
มนุุษยชนที่่�เกิิดขึ้้�นทั้้�งระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สองและในกััมพููชาในช่่วงทศวรรษ 1970
5
โนม ชอมสกีี (Naom Chomsky) เป็็นหนึ่่�งในผู้้�รอบรู้้�ที่่�มีีความสำคััญมากที่่�สุุดในยุุคของเรา เขาไม่่ใช่่ผู้้�ปฏิิเสธการฆ่่าล้้างเผ่่า
พัันธุ์์� อย่่างไรก็็ตาม อาจสามารถตีีความบางสิ่่�งที่่�ชอมสกีีพููดและเขีียนโดยเฉพาะในช่่วงปลายทศวรรษ 1970 ว่่าเป็็นการด้้อยค่่า
อาชญากรรมของเขมรแดงได้้ ต่่อมาเขาได้้ขอถอนคำพููดบางส่่วนในคำกล่่าวเหล่่านั้้�น แต่่บทบาทของชอมสกีีในช่่วงนั้้�นในเรื่่�องที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ของเขมรแดงยัังคงเป็็นปััญหาอยู่่� และยัังมีีคำกล่่าวบางส่่วนของเขาที่่�เป็็นการปฏิิเสธโฮโลคอสต์์อีีก
ด้้วย ซี่่�งรวมไปถึึงการเขีียนคำนำให้้กัับหนัังสืือฉาวโฉ่่ที่่�ปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ที่่�เขีียนโดยโรแบร์์ โฟริิซง (Robert Faurisson) ผู้้�ปฏิิเสธ
โฮโลคอสต์์ชาวฝรั่่�งเศส โฟริิซงเคยเป็็นอาจารย์์ในมหาวิิทยาลััยแต่่ถููกสั่่�งให้้หยุุดสอนและถููกนำตััวขึ้้�นศาลข้้อหาปฏิิเสธว่่านาซีีมีีห้้อง
รมแก๊๊สชอมสกี้้�กล่่าวว่่าเขาเขีียนคำนำด้้วยเหตุุผลด้้านเสรีีภาพในการแสดงออก แต่่ก็็ถููกวิิพากษ์์วิิจารณ์์มากเรื่่�องบทบาทของตนใน
การทำให้้การปฏิิเสธและบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์บางรููปแบบและการบิิดเบืือนการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ในกััมพููชาเป็็นเรื่่�องถููกกฎหมาย

โนม ชอมสกีี (เครดิิต: Wikimedia Commons)

คำถามชวนคิิด:
1. การปฏิิเสธและบิิดเบืือนการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�รููปแบบใดรููปแบบหนึ่่�งสามารถทำำ�ไปสู่่�การ
ปฏิิเสธและบิิดเบืือนรููป แบบอื่่�นๆ ได้้หรืือไม่่
2. การปฏิิเสธและบิิดเบืือนการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�รููปแบบต่่างๆ ในโลกนี้้มี� สิ่่ี ง� ใดเหมืือนกัันบ้้าง

อิิสราเอล ชาเมีียร์์ (เครดิิต: Wikimedia Commons)

องค์์ประกอบท้้องถิ่่�นที่่�กััมพููชาอาจนำมาใช้้ได้้เพื่่�อสู้้�กัับการปฏิิเสธและการบิิดเบืือน: ปััญหาเรื่่�องความรัับผิิดชอบและการ
ขััดขืืนในระหว่่างการปกครองของเขมรแดง
ด้้วยกระบวนการการรัับมืือเรื่่�องราวที่่�เกิิดขึ้้�นในอดีีตที่่�ซัับซ้้อน ชาวกััมพููชาจึึงสามารถพููดคุุยเรื่่�องราวที่่�ยากลำบากต่่างๆ ได้้ เช่่น
ความรัับผิิดชอบของตนกัับสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างที่่�เขมรแดงปกครองประเทศ และการต่่อต้้านของประชาชนระหว่่างที่่�เกิิดการฆ่่า
ล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ความสามารถในการกลัับมาใช้้ชีีวิิตของผู้้�รอดชีีวิิตจากโฮโลคอสต์์สามารถนำมาเป็็นหลัักฐานอ้้างอิิงและแรงบัันดาลใจ
ให้้เอาชนะอดีีตที่่�ยากลำบากของตนได้้
ในระหว่่างที่่�เขมรแดงปกครองประเทศ มีีตััวอย่่างการต่่อต้้านสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นและมีีผู้้�ที่่�ไม่่ยอมอยู่่�เงีียบในช่่วงที่่�เกิิดเหตุุการณ์์โหดร้้ายป่่า
เถื่่�อน
โปรดดููเรื่่�องของบุุปผานา หญิิงสาววััย 25 ปีีที่่�เขีียนจดหมายต้้องห้้ามในคุุกและถููกเขมรแดงประหารชีีวิิต

บุุปผานา (เครดิิต: Bophana Audiovisual Resource Center)

เรื่่อ� งราวของการกลัับมาใช้้ชีีวิิตและการต่่อสู้้�ของผู้้ห� ญิิงชนกลุ่่�มน้้อยในระหว่่างการปกครองของเขมรแดง
ราวร้้อยละเจ็็ดสิิบของผู้้�รอดชีีวิิตจากการระบอบการปกครองของเขมรแดงในกััมพููชาเป็็นหญิิงและส่่วนใหญ่่เป็็นแม่่หม้้าย นัับตั้้�งแต่่
ระบอบการปกครองของเขมรแดงล่่มสลายลงในปีีค.ศ. 1979 ผู้้�หญิิงเป็็นกำลัังหลัักในการทำให้้ประเทศเดิินหน้้าและในการ
สร้้างประเทศขึ้้�นมาอีีกครั้้�ง อีีกทั้้�งยัังเป็็นผู้้�สร้้างเศรษฐกิิจให้้กลัับมาเดิินหน้้าต่่อได้้ในช่่วงทศวรรษแห่่งความวุ่่�นวายระหว่่างทศวรรษ
1980 และ 1990 เมื่่�อเกิิดสงครามกลางเมืืองกัับเขมรแดงและการคว่่ำบาตรทางเศรษฐกิิจทำให้้โอกาสในการพััฒนาประเทศถููก
จำกััด
นอกจากนี้้� ด้้วยความพยายามที่่�มุ่่�งมั่่�นของผู้้�หญิิงเหล่่านี้้� วััฒนธรรม การศึึกษา และประเพณีีของกััมพููชาจึึงกลัับมามีีบทบาทใน
โครงสร้้างสัังคมของชีีวิิตประจำวััน แม้้ว่่าสถานการณ์์จะยากลำบากเพีียงใด แต่่สตรีีชาวกััมพููชาเหล่่านี้้�ก็็แสดงให้้เห็็นว่่าพวกเธอมีี
ความเข้้มแข็็งอย่่างยิ่่�งและสามารถกลัับมาใช้้ชีีวิิตตามเดิิมได้้
ยัังมีีเรื่่�องราวของหญิิงกััมพููชาที่่�รอดชีีวิิตที่่�ต้้องรัับมืือกัับความทุุกข์์ทรมาน การสููญเสีียและความเจ็็บปวดจากอดีีตอีีกมากมาย และ
นี่่�คืือเรื่่�องราวของหญิิงหม้้ายสองคนที่่�ต้้องทนทุุกข์์แสนสาหััสระหว่่างที่่�เขมรแดงปกครองประเทศ ผู้้�ต้้องดิ้้�นรนเอาชีีวิิตรอดเพื่่�อหา
เลี้้�ยงและดููแลลููกๆ และญาติิๆ ของตน
สิิม มารีียาห์์ (Sim Maryyah) หรืือ เสม มารีี (Sem Mary), 73
สิิม มารีียาห์์ เป็็นหญิิงสาวชาวกััมพููชามุุสลิิมที่่�มีีเชื้้�อสายมาเลย์์-ชวา เธอเป็็นลููกคนโตของครอบครััวพ่่อค้้าที่่�มีีลููกสิิบคน เธอแต่่งงาน
ด้้วยความรัักกัับชาวกััมพููชาเชื้้�อสายจีีนและมีีลููกชายสี่่�คนและลููกสาวหนึ่่�งคน
ในระหว่่างที่่�เขมรแดงปกครองประเทศ มารีียาห์์ต้้องเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น เสม มารีี เพราะกลััวว่่าจะถููกบัังคัับให้้รัับประทานเนื้้�อหมููและทำ
สิ่่�งอื่่�นๆ ที่่�เขมรแดงกำหนดถ้้าทางการรู้้�ว่่าเธอยัังคงนัับถืือศาสนาอยู่่� และเธอต้้องตััดผมดำยาวที่่�เธอรัักให้้สั้้�นเหมืือนกัับผู้้�หญิิงทุุก
คนในช่่วงเวลานั้้�น ส่่วนน้้องสาวของเธอที่่�อยู่่�ในช่่วงวััยรุ่่�นอายุุระหว่่าง 13 ถึึง 18 ปีีต่่างต้้องโกหกว่่าแต่่งงานแล้้วและสามีีถููกส่่ง
ออกไปทำงานในกองพัันอื่่�น
เขมรแดงไม่่อนุุญาตให้้นัับถืือศาสนาใดๆ ไม่่อนุุญาตแม้้แต่่ให้้เป็็นเจ้้าของสิ่่�งต่่างๆ หรืือทรััพย์์สิินใดๆ โดยทุุกอย่่างต้้องเป็็นของอััง
การ์์ เด็็กๆ ก็็เช่่นเดีียวกัันโดยให้้ถืือว่่าอัังการ์์นั้้�นเป็็นพ่่อแม่่ของเด็็ก เด็็กๆ ต้้องทำงานในสหกรณ์์และในทุ่่�งนา และต้้องคอยนำอาหาร
ไปให้้ทหารที่่�แนวหน้้า นอกจากนี้้� เด็็กๆ เหล่่านี้้�ยัังไม่่มีีสิิทธิ์์�ต่่างๆ และถููกพรากจากพ่่อแม่่ของตนเองพ่่อของมารีีเสีียชีีวิิตจากโรคที่่�ไม่่
ได้้รัับการรัักษาในระหว่่างที่่�เขมรแดงปกครอง และในระหว่่างนี้้� มารีีเองก็็ยัังเสีียลููกชายสองคนและลููกสาวคนเดีียวไปจากการขาด
สารอาหารและโรคภััยไข้้เจ็็บ นอกจากนี้้� เขมรแดงยัังได้้นำตััวสามีีของเธอ (หลง แส หรืือ Long Sae) ไปประหารใกล้้กัับหลุุมฝัังใน
จัังหวััดกัันดาล (Kandal) เพราะเขาอ่่อนแอจากการทำงานในนาข้้าวและจากการสร้้างเขื่่�อนและระบบชลประทาน
เขมรแดงมองว่่าผู้้�ที่่�อ่่อนแอหรืือไม่่สบายจนไม่่สามารถทำงานในไร่่นาหรืือไม่่รู้้�จัักวิิธีีปลููกข้้าวนั้้�นเป็็นคนในเมืือง และคนที่่�มีีผิิวขาว
หรืือใส่่แว่่นจะถููกมองว่่าเป็็นหนอนสัังคม เป็็นพวกนายทุุน หรืือเป็็นศััตรูู
เขมรแดงเกืือบจะพรากชีีวิิตมารีีไปเมื่่�อเธอขอร้้องให้้พวกเขาบอกข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสามีีของเธอ

สิิม มารีียาห์์ (Sim Maryyah) หรืือ เสม มารีี (Sem Mary) (ซ้้าย) และสุุทธา เสม
(Sothea Sem) น้้องสาว รููปนี้้�ถ่่ายไว้้ในปีี 1974 ก่่อนเขมรแดงขึ้้�นครองอำนาจ
(เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลครอบครััวของสยานา สา)

“ฉัันถููกลากไปฆ่่าเหมืือนกััน ฉัันนึึกว่่าตอนนั้้�นจะตายแล้้วเพราะฉัันพยายามถามพวกเขาเรื่่�องสามีีของฉััน แต่่ลููกชายตััวเล็็กๆ ของฉััน
ที่่�อายุุหกกัับแปดขวบร้้องไห้้แล้้วก็็กอดขาพวกเขาไว้้ และขอร้้องให้้เขมรแดงปล่่อยตััวฉัันไป ‘ปล่่อยแม่่หนููเถอะ ถ้้าเอาตััวแม่่ไป ใครจะ
ดููแลหนูู สงสารหนููเถอะนะ...’”
สุุดท้้ายแล้้วเธอก็็ถููกปล่่อยตััวและถููกตัักเตืือนหลัังจากที่่�ถููกทุุบตีี และการ์์ดเขมรแดงคนหนึ่่�งตบเธอด้้วยปืืนไรเฟิิล ทำให้้เธอเลืือด
ออก นอกจากนี้้�เธอยัังถููกทหารฝึึกหััดและทหารของเขมรแดงดึึงผมและลากไปยัังหลุุมฝัังอีีกด้้วย
หลัังจากที่่�ระบอบการปกครองของเขมรแดงล่่มสลายลง มารีีได้้พบกัับแม่่และพี่่�น้้องของเธอ เธอต้้องดููแลสมาชิิกถึึงเก้้าคน ซึ่่�งรวม
ไปถึึงแม่่ของเธอที่่�เป็็นหม้้าย ลููกชายสองคน น้้องชายคนสุุดท้้อง น้้องสาวสี่่�คน และหลานสาวที่่�พ่่อแม่่ถููกฆ่่าในช่่วงที่่�เขมรแดงมีี
อำนาจ เธอต้้องทำงานเป็็นแม่่ค้้าซึ่่�งเป็็นอาชีีพของพ่่อเธออย่่างหนััก สิินค้้าหลัักที่่�เธอขายคืือยาสมุุนไพร ยาแผนโบราณ และเสื้้�อผ้้า
เธอต้้องเดิินทางไปตามจัังหวััดต่่างๆ เดิินไปบ้้านแต่่ละหลััง และขอพัักอาศััยกัับเพื่่�อนหรืือคนที่่�เป็็นมิิตรพอที่่�จะให้้เธอพัักด้้วยเป็็น
เวลาหนึ่่�งหรืือสองคืืนโดยมีีค่่าตอบแทนให้้ มารีีพบกัับความยากลำบากมากมายและต้้องดิ้้�นรนต่่อสู้้�แต่่เธอก็็เอาชนะสิ่่�งเหล่่านี้้�ได้้จน
เธอสามารถทำมาหาเลี้้�ยงชีีพในฐานะหญิิงหม้้ายเพื่่�อดููแลครอบครััว คนที่่�เธอรััก และญาติิๆ ซึ่่�งเป็็นเด็็กกำพร้้าอายุุน้้อยได้้ ทุุกคน
ต้้องพึ่่�งพามารีี ลููกชายที่่�เหลืือของเธอและน้้องชายคนเล็็กกลัับไปเรีียนในโรงเรีียนจนจบและได้้ไปเรีียนต่่อที่่�ต่่างประเทศ งานหนัักที่่�
เธอทำงานสุุดท้้ายก็็ส่่งผลสำเร็็จ พี่่�น้้องของเธอทั้้�งหมดรวมถึึงหลานสาวตอนนี้้�ต่่างก็็มีีครอบครััวเป็็นของตนเอง

มารีี (ซ้้ายสุุด) สุุทธา (ขวาสุุด) พร้้อมมารดาและพี่่�น้้องระหว่่างงานแต่่งงานของ
หลานชาย (เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลครอบครััวของสยานา สา)

แม้้ทุุกวัันนี้้�มารีีจะอาศััยอยู่่�อย่่างมีีอิิสระกัับลููกชาย ลููกสะใภ้้และหลานๆ ของเธอ แต่่สุุขภาพทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจของเธอนั้้�นเริ่่�ม
อ่่อนล้้าลงและยัังคงไม่่ลืืมอดีีตที่่�เจ็็บปวดรวดร้้าว
“สามีีของฉัันเป็็นคนดีี เป็็นคนผิิวพรรณดีีและผิิวขาวเพราะบ้้านเขาเป็็นคนจีีน เรารัักกััน จนกระทั่่�งถึึงทุุกวัันนี้้� ฉัันยัังฝัันว่่าได้้เจอเขา ฉัันอยากเจอเขา
ฉัันนั่่�งนึึกถึึงหน้้าเขา และนึึกว่่าชีีวิิตของเราจะเป็็นอย่่างไรถ้้าเขายัังมีีชีีวิิตอยู่่�”

มารีีและหลานๆ หน้้าบ้้านของเธอ เธอมีีอาการปวดหลัังส่่วนล่่างและได้้รัับการวิินิิจฉััย
ว่่าเป็็นโรคข้้อต่่ออัักเสบ (เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลครอบครััวของสยานา สา)

แนก ตีีเรีียม (Neak Tiream) หรืืออุุ เรีียม (Ou Ream), 70
หลัังจากที่่�ระบอบการปกครองของเขมรแดงล่่มสลายลง ตีีเรีียมได้้พบกับพี่่
ั น้� อ้ งบางคน หลานชาย และหลานสาว และยัังคงพยายาม
ค้้นหาสมาชิิกในครอบครััวคนอื่่�นๆ เธอต้้องดููแลเด็็กกำพร้้าเจ็็ดคนที่่�พ่อ่ แม่่เสีียชีีวิติ ระหว่่างที่่�เขมรแดงมีีอำนาจหรืือถููกเขมรแดงสัังหาร
ตีีเรีียมสููญเสีียสมาชิิกในครอบครััวและญาติิๆ ไปหลายคนในระหว่่างที่่�เขมรแดงขึ้้น� ครองอำนาจ สามีีของเธอเป็็นข้า้ ราชการและถููกกล่่าว
หาว่่าเป็็นคนทรยศ เล่่ากัันว่า่ เขาถููกส่่งตััวไปเข้้ารัับการศึึกษาใหม่่ (re-education) ซึ่่ง� ส่่วนใหญ่่แล้้วหมายถึึงว่่าถููกส่่งไปฆ่่า สามีีของพี่่�
สาวของเธอทำงานเป็็นผู้้�ตรวจการในระหว่่างที่่�ลอน นอล (Lon Nol) ปกครองประเทศ ทั้้�งคู่่�ถููกเขมรแดงสัังหาร ทำให้้ลูกู สาวสองคน
ของทั้้�งคู่่�ต้อ้ งกลายเป็็นเด็็กกำพร้้า พี่่�น้อ้ งสามคนของเธอทำงานและมีีตำแหน่่งในรััฐบาลก่่อนหน้้า จึึงถููกตามล่่าและสัังหารด้้วยเช่่นกันั
ส่่วนน้้องชายของเธอยัังเป็็นนักั ศึึกษาอยู่่�และถููกเขมรแดงนำตััวไปเช่่นกันั
คำโฆษณาต่่อต้้านระบบการศึึกษาของรััฐกล่่าวว่่า “ไม่่มีใี บปริิญญา มีีแต่่ใบปริิญญาที่่�คิดิ เอาเอง ถ้้าอยากเรีียนจบ ก็็ต้อ้ งไปที่่�เขื่่อ� นหรืือ
คลอง” ส่่วนคำโฆษณาอีีกแบบกล่่าวว่่า “การเรีียนไม่่ใช่่สิ่่ง� สำคััญ สิ่่ง� ที่่�สำคััญคือื การทำงานและการปฏิิวัติั ”ิ ด้้วยเหตุุนี้้� โรงเรีียนในระบบ
จึึงถููกห้้ามสอนภายใต้้การปกครองแบบเผด็็จการที่่�เต็็มไปด้้วยอัันตรายของเขมรแดง เขมรแดงเปลี่่ย� นโรงเรีียนรััฐบาลและเจดีีย์ใ์ ห้้เป็็น
คุุก คอกเลี้้ย� งสััตว์์ และโกดัังเก็็บของ
ตั้้ง� แต่่นั้้น� มา ตีีเรีียมก็็ต้อ้ งดููแลเด็็กชายตััวน้้อยสองคนและเด็็กหญิิงตััวเล็็กๆ อีีกห้้าคน เด็็กผู้้�หญิิงคนหนึ่่�งเป็็นใบ้้และหููหนวกตั้้ง� แต่่ยังั เล็็ก
เธอได้้ส่ง่ เด็็กๆ ไปโรงเรีียนเพื่่�อจะได้้เรีียนอ่่านเขีียน เธอต้้องเดิินทางไปมาระหว่่างบ้้านที่่�อยู่่�ชานเมืืองกรุุงพนมเปญและชนก ตรูู (Chhnok
Trou) ในจัังหวััดกำปงฉนััง (Kampong Chhnang) เพราะเธอทำงานเป็็นแม่่ค้า้ ที่่�นั่่น� โดยค้้าขายหอยทากน้้ำจืืดตััวเล็็กๆ และหอยหลอด
ตััวเล็็กที่่�จับั มาจากแม่่น้้ำโตนเลสาบ (Tonle Sap river)

แนก ตีีเรีียม หรืือ อุุ เรีียม (ซ้้าย) และหลง ยา เพื่่�อนสนิิท
ก่่อนเขมรแดงขึ้้�นครองอำนาจ (เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลครอบครััวของสยานา สา)

อุุ เรีียมต้้องทำงานหนัักมาตลอดเพื่่�อเลี้้ย� งดููเด็็กๆ เธอไม่่มีเี วลาดููแลตััวเองมากนััก ดัังนั้้�นเธอจึึงไว้้ผมสั้้น� เหมืือนผู้้�ชายและใส่่กางเกง
ตลอดเวลา พี่่�น้อ้ งของเธอจำได้้ว่า่ ก่่อนที่่�เขมรแดงเข้้ามาปกครองนั้้�น อุุ เรีียมเป็็นหญิิงสาวตััวเล็็กหน้้าสะสวยและมีีผิวิ ขาวกว่่าพี่่�น้อ้ งคน
อื่่น� ๆ มีีผมสวยและมีีท่า่ ทางเหมืือนสตรีีภูมิู ฐิ าน
ทุุกวัันนี้้� ถึึงแม้้เด็็กๆ จะโตและแต่่งงานมีีครอบครััวกัันหมดแล้้วยกเว้้นคนที่่�เป็็นใบ้้ที่่อ� าศััยอยู่่�กัับพี่่ส� าวคนโตของตน แต่่อุุ เรีียมก็็ยังั คง
เดิินทางไปมาระหว่่างสองเมืืองนี้้�อยู่่�เพื่่�อทำมาหากิินแม้้ว่า่ สุุขภาพของเธอจะไม่่ดีเี หมืือนเก่่าหลัังจากที่่�เป็็นเส้้นเลืือดแตกในสมอง ส่่งผล
ให้้ใบหน้้าครึ่่ง� ฟากและปากของเธอเบี้้�ยวและไม่่มีคี วามรู้้�สึกึ แต่่ถึงึ กระนั้้�นเธอก็็พยามยามเคลื่่อ� นไหวร่่างกายบ่่อยๆ โดยการใช้้เรี่่ย� วแรง
การกระตุ้้�นตนเอง และกำลัังใจของตน
ในช่่วงที่่�เขมรแดงมีีอำนาจ เธอเก็็บของไว้้เพีียงสองอย่่างเท่่านั้้�น นั่่�นคือื ผ้้าห่่มที่่�เธอใช้้เป็็นหมอนหรืือใช้้ปูพืู้้ นน
� อนตอนกลางคืืน และช้้อน
ที่่�เธอต้้องร้้อยเชืือกและคล้้องคอไว้้หรืือพกติิดตััวไปด้้วยตลอดเวลาเพื่่�อไม่่ให้้หายหรืือถููกขโมยไป ของเพีียงสองชิ้้นนี้้
� คื� อื สมบััติที่่ิ เ� หลืือ
จากเขมรแดง
แนก ตีีเรีียมกำลัังเดิินทางไปนครเมกกะพร้้อมกัับครอบครััว
ที่่�สนามบิินนานาชาติิพนมเปญ
(เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลครอบครััวของสยานา สา)

3. มีีการดำเนิินการของรััฐหรืือเอกชนเพื่่�อป้้องกััน/ต่่อสู้้�กัับการปฏิิเสธหรืือไม่่
ตััวอย่่างของการดำเนิินการของรััฐ:
มีีการตั้้�งศาลปฏิิวััติิประชาชน (The People’s Revolutionary Tribunal) เพื่่�อดำำ�เนิินคดีีลัับหลัังพอล พต และเอีียง ซารีี
(Ieng Sary) ในข้้อหาฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์� เจ็็ดเดืือนหลัังที่่�เขมรแดงถููกยึึดอำำ�นาจในปีีค.ศ. 1979
Renakse Records: ผู้้�รอดชีีวิิตชาวกััมพููชาได้้ยื่่�นคำำ�ร้้องประมาณ 1.6 ล้้านคำำ�ร้้องตั้้�งแต่่ปีีค.ศ. 1983 ถึึงปีีค.ศ. 1984 เพื่่�อ
ให้้องค์์กรสหประชาชาติิรัับรู้้�ว่่าได้้เกิิดเหตุุการณ์์โหดร้้ายจากน้ำำ��มืือของเขมรแดง คำำ�ร้้องนี้้�ได้้บรรยายความเลวร้้ายที่่�เกิิดขึ้้�นกัับชาวกััมพููชา
วิิธีีที่่�ใช้้สัังหารและจำำ�นวนผู้้�ที่่�ถููกฆ่่า สถานที่่�ที่่�ใช้้สัังหาร และความทุุกข์์ทรมานของผู้้�คน
มีีการกำำ�หนดให้้วัันที่่� 20 พฤษภาคมเป็็นวัันแห่่งความโกรธแค้้น หรืือ Day of Anger (วัันรำำ�ลึึก) ในปีีค.ศ. 1984 เพื่่�อช่่วยให้้ผู้ร�้ อด
ชีีวิติ ประนีีประนอมกัับเหตุุการณ์์ในอดีีตและพููดถึึงประสบการณ์์ที่่เ� จ็็บปวดเหล่่านี้้�
พิิพิิธภััณฑ์์การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ตวลสเลง (The Tuol Sleng Genocide Museum) และทุ่่�งสัังหารที่่�เจิิงเอกกลายเป็็นสถานที่่�
สำำ�หรัับหลัักฐานการเข่่นฆ่่าและการทำำ�ลายล้้าง และยัังเป็็นสถานที่่�สำำ�คััญสำำ�หรัับความทรงจำำ�ร่่วมกัันอีีกด้้วย
ในปีีค.ศ. 2003 รััฐบาลกััมพููชาและองค์์กรสหประชาชาติิได้้จััดตั้้�งองค์์ชุุมนุุมชำำ�ระวิิสามััญแห่่งตุุลาการกััมพููชา
(The Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia (ECCC)) หรืือ ศาลเขมรแดง (Cambodia Khmer
Rouge Tribunal) เพื่่�อดำำ�เนิินคดีีผู้้�นำำ�เขมรแดงที่่�มีีส่่วนร่่วมกัับอาชญากรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในระหว่่างที่่�เขมรแดงครองอำำ�นาจ

แนก ตีีเรีียมและพี่่�สะใภ้้ (สยานา สา) (เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลครอบครััวของสยานา สา)

ผ้้าห่่มของแนก ตีีเรีียมที่่�เหลืือรอดมาจากช่่วงเขมรแดง (เครดิิต: สยานา สา)

แนก ตีีเรีียม (กลาง) และสยานา สา (ขวาสุุด) และครอบครััว (เครดิิต: สยานา สา)
(เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลครอบครััวของสยานา สา)

ตััวอย่่างการดำเนิินการของสัังคม
ศููนย์์ Bophana Center ได้้เปิิดใช้้ Khmer Rouge History Application เมื่่�อวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน ค.ศ. 2017
โดยแอปพลิิเคชั่่�นนี้้�เป็็นแอปพลิิเคชั่่�นที่่�ต้้องใช้้อิินเตอร์์เน็็ตบนอุุปกรณ์์สมาร์์ทต่่างๆ แอปพลิิเคชั่่�นนี้้�ช่่วยให้้เยาวชนเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับ
ประวััติิศาสตร์์ของเขมรแดง ความยุุติิธรรม สิิทธิิมนุุษยชน และสัันติิภาพจากเหล่่าผู้้ร� อดชีีวิิต
หนัังสืือเรื่่�อง Diary of a Young Girl หรืือ บัันทึึกลัับของแอนน์์ แฟร้้งค์์ เป็็นสมุุดจดบัันทึึกภาษาดััตช์์ที่่�เขีียนโดยแอนน์์
แฟร้้งค์์ เด็็กสาวชาวยิิวอายุุ 13 ปีีในขณะที่่�ต้้องหลบซ่่อนตััวกัับครอบครััวเป็็นเวลาสองปีีเมื่่�อนาซีีเข้้า ยึึดครองประเทศเนเธอร์์แลนด์์
ครอบครััวของแอนน์์ แฟร้้งค์์ถููกจัับได้้ในปีีค.ศ. 1944 และถููกส่่งตััวไปยัังค่่ายกัักกัันเอาชวิิตซ์์-เบีียร์์เคเนา (Auschwitz-Birkenau)
ต่่อมา แอนน์์ แฟร้้งค์์ถููกส่่งตััวต่่อไปที่่�ค่่ายกัักกัันเบอร์์เกน-เบลเซน (Bergen-Belsen) และเสีียชีีวิิตที่่�นั่่�นด้้วยโรคไทฟอยด์์ (ไข้้
รากสาดน้้อย) ในปีีค.ศ. 1945 ผู้้�ที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือเธอเป็็นผู้้�เก็็บบัันทึึกเหล่่านี้้�ไว้้และมอบให้้กัับอ็็อตโต้้ แฟร้้งค์์ พ่่อของแอนน์์ ซึ่่�ง
เป็็นสมาชิิกในครอบครััวคนเดีียวที่่�รอดชีีวิิต นัับตั้้�งแต่่นั้้�นเป็็นต้้นมา บัันทึึกของแอนน์์ถููกตีีพิิมพ์์และถููกแปลเป็็นภาษาต่่างๆ มากกว่่า 70
ภาษา ในปีีค.ศ. 20022 Documentation Center of Cambodia ได้้ตีีพิิมพ์์หนัังสืือเล่่มนี้้�ในเวอร์์ชั่่�นภาษาเขมรและได้้แจกจ่่ายให้้
โรงเรีียนและห้้องสมุุดกว่่า 200 แห่่ง สยานา สา เด็็กสาววััย 16 ปีีจากชุุมชนจามมุุสลิิมในกััมพููชาเป็็นผู้้�แปลหนัังสืือเล่่มนี้้�
ในปีีค.ศ. 2019 องค์์กร NEVER AGAIN และ Heinrich Boell Stiftung กััมพููชาได้้จััดการสััมมนาเกี่่�ยวกัับโฮโลคอสต์์
สำำ�หรัับชาวกััมพููชาในกรุุงพนมเปญโดยจััดเป็็นภาษาเขมรและภาษาอัังกฤษ ซึ่่�งการจััดการสััมมนาครั้้�งนี้้�นัับเป็็นการจััดการสััมมนาในหััวข้้อนี้้�
เป็็นครั้้�งแรกของประเทศ และจากนั้้�น องค์์กร Heinrich Boell Stiftung กััมพููชายัังได้้ตีีพิิมพ์์บัันทึึกลัับของแอนน์์ แฟร้้งค์์ในภาษา
เขมรเป็็นครั้้�งที่่�สองในปีีค.ศ. 2020 อีีกด้้วย
https://www.nigdywiecej.org/en/our-news/177-articles-from-2019/4226-the-missing-picture-rethinkinggenocide-studies-and-prevention

สตรีีชาวจามมุุสลิิมในกััมพููชา (เอกสารส่่วนตััวของสยานา สา)

ผู้้�เข้้าร่่วมการสััมมนาเรื่่�องโฮโลคอสต์์ในกรุุงพนมเปญที่่�จััดโดยองค์์กร NEVER AGAIN Association และ
องค์์กร Heinrich Böll Stiftung กััมพููชา, กรกฎาคม 2019. (เครดิิต: องค์์กร NEVER AGAIN)

คำถามชวนคิิด:
1. ผู้้อ่� ่านชาวกััมพููชาจะรู้้�สึึกเชื่่�อมโยงกัับบัันทึึกของแอนน์์ แฟร้้งค์์หรืือไม่่
2. เรื่่�องราวส่่วนตััวจะช่่วยส่่งเสริิมความรู้้�สึึกเข้้าอกเข้้าใจระหว่่างเหยื่่�อการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ทั้้�งสองกลุ่่�มได้้อย่่างไร
ดิิธ ปราน (DITH PRAN) ผู้้�รอดชีีวิิตจากการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�และเป็็นหนึ่่�งในตััวละครในภาพยนตร์์ ‘THE KILLING FIELDS’ ได้้กล่่าวไว้้ว่่า ‘การตามหาความยุุติิธรรมของชาว
ยิิวไม่่ได้้สิ้้�นสุุดลงเมื่่�อฮิิตเลอร์์เสีียชีีวิิต และการตามหาความยุุติิธรรมของชาวกััมพููชาก็็ไม่่ได้้จบลงเมื่่�อพอล พต ตาย’

หน้้าปกของบัันทึึกลัับของแอนน์์ แฟร้้งค์์เป็็นภาษาเขมร ตีีพิิมพ์์ครั้้�งที่่�หนึ่่�งและสอง (2002, 2020)

สารบััญ

ข้้อมููลประเทศ (ประวััติโิ ดยย่่อ)

1

เมีียนมา (พม่่า)
1

ในบทความนี้้� คำว่่า พม่่า และ เมีียนมา สามารถใช้้สลัับกัันได้้

‘ทางรถไฟสายมรณะ’ พม่่า-สยาม, เมีียนมา (พม่่า)
(เครดิิต: Wikimedia Commons)

1. ภููมิิหลัังและบริิบท
ข้้อเท็็จจริิงเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์สมััยใหม่่ของประเทศและเหตุุการณ์์หลัักที่่�เกี่่�ยวกัับความรุุนแรงหมู่่�
ในปีีค.ศ. 1948 พม่่า (เมีียนมาในปััจจุุบันั ) ได้้รับอิ
ั สิ รภาพจากการปกครองอาณานิิคมของสหราชอาณาจัักร และต้้องการก่่อตั้้ง�
ประเทศด้้วยระบอบประชาธิิปไตย ตั้้ง� แต่่ปีคี .ศ. 1962 พม่่าอยู่่�ภายใต้้การปกครองของกองทััพและถููกโดดเดี่่ย� วเกืือบครึ่่ง� ศตวรรษจน
กระทั่่�งมีีการยกเลิิกการคว่่ำบาตรจากนานาชาติิในปีีค.ศ. 2011 เรื่่อ� งราวของพม่่าเป็็นเรื่่อ� งราวของประเทศที่่�มีคี วามหลากหลายอย่่าง
มากที่่�ผ่า่ นมาตั้้ง� แต่่ยุคุ อาณานิิคม จนถึึงการถููกญี่่ปุ่่� น� เข้้ายึึดครอง สงครามเย็็น การปิิดประเทศ การเปลี่่ย� นประเทศเป็็นกึ่่ง� ประชาธิิปไตย
ไปจนถึึงการปฏิิวัติั ขิ องกองทััพในปีี.ศ. 2021
โดยสรุุปก็็คืือ พม่่าเผชิิญกัับความท้้าทายต่่างๆ เช่่น
ความขััดแย้้งทางการเมืืองระหว่่างกองทััพและฝ่่ายค้้าน
ความขััดแย้้งที่่�มีีการใช้้อาวุุธระหว่่างกลุ่่�มที่่�มีีอััตลัักษณ์์ทางประวััติิศาสตร์์และมุุมมองอดีีตที่่�ต่่างกััน ทำำ�ให้้เกิิดอััตลัักษณ์์ของรััฐ
(ชาติิ) ที่่�อ่่อนแอ
แนวโน้้มเรื่่�องชาติินิิยมและความตึึงเครีียดด้้านศาสนาระหว่่างชาวพุุทธและชาวมุุสลิิม ซึ่่�งรวมไปถึึงการใช้้คำำ�พููดแสดงถึึงความ
เกลีียดชัังและความรุุนแรงที่่�ถืือเป็็นการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�โดยเฉพาะกัับชุุมชนมุุสลิิมโรฮิิงญา การที่่�ผู้้�กระทำำ�ความผิิดฐานละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ในอดีีตยัังอยู่่�ในโครงสร้้างของรััฐบาล
ในช่่วงเวลาที่่�กองทััพพม่่า หรืือ ตััทมาดอว์์ (Tatmadaw – กองทััพติิดอาวุุธของพม่่า) ปกครองและพม่่าปิิดประเทศนั้้�นมีีเหตุุการณ์์
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนต่่างๆ เกิิดขึ้้�น ในปีีค.ศ. 1988 ทหารได้้ปราบปรามการประท้้วงต่่อต้้านรััฐบาลอย่่างรุุนแรง มีีผู้้�เสีียชีีวิิต
อย่่างน้้อย 3,000 คน และมีีผู้้�ถููกจัับกุุมอีีกเป็็นจำนวนมาก สภาฟื้้�นฟููกฎหมายและระเบีียบแห่่งรััฐ (State Law and Order Council
หรืือ SLORC) ที่่�เพิ่่�งก่่อตั้้�งขึ้้�นมาใหม่่ได้้ประกาศกฎอััยการศึึกและห้้ามไม่่ให้้มีีการจััดกิิจกรรมทางการเมืืองทุุกประเภท ในปีีค.ศ.
1990 พรรคสัันนิิบาตแห่่งชาติิเพื่่�อประชาธิิปไตย (National League for Democracy หรืือ NLD) ชนะการเลืือกตั้้�ง แต่่สภาฟื้้�นฟูู
กฎหมายและระเบีียบแห่่งรััฐปฏิิเสธที่่�จะมอบอำนาจให้้ ในปีีค.ศ. 2007 มีีการจััดการประท้้วงครั้้�งใหญ่่ โดยประชาชนจำนวนมาก
รวมไปถึึงประสงฆ์์ได้้ออกมาประท้้วงการตััดสิินใจของรััฐบาลกองทััพที่่�จะขึ้้�นราคาน้้ำมัันและก๊๊าซ และยัังมีีข้้อเรีียกร้้องที่่�สนัับสนุุน
ประชาธิิปไตยด้้วย กองทััพได้้ปราบปรามการประท้้วงและยัังทำการกดขี่่�ผู้้�ประท้้วง เหตุุการณ์์เหล่่านี้้�เป็็นที่่�รู้้�จัักในชื่่�อว่่า ‘การปฏิิวััติิ
ชายจีีวร’ (Saffron Revolution) ในปีีค.ศ. 2017 กองทััพเมีียนมาได้้โจมตีีชาวโรฮิิงญาอย่่างหนััก ชาวโรฮิิงญานัับพัันถููกฆ่่าและกว่่า
700,000 คนต้้องลี้้�ภััยไปประเทศอื่่�น โดยส่่วนใหญ่่ลี้้�ภััยไปที่่�ประเทศบัังคลาเทศ ในปีีค.ศ. 2020 ศาลยุุติิธรรมระหว่่างประเทศ ได้้
ออกคำสั่่�งให้้เมีียนมาป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ชนกลุ่่�มน้้อยโรฮิิงญาและให้้รัักษาหลัักฐานการโจมตีีที่่�เกิิดขึ้้�นเอาไว้้

คลื่่�นความรุุนแรงลููกใหม่่เกิิดขึ้้�นในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ค.ศ. 2021 เมื่่�อกองทััพติิดอาวุุธปฏิิเสธที่่�จะยอมรัับการเลืือกตั้้�งของพรรค
สัันนิิบาตแห่่งชาติิเพื่่�อประชาธิิปไตยที่่�จััดขึ้้�นก่่อนหน้้านี้้�และทำการปฏิิวััติิยึึดอำนาจ
นอกจากนี้้�แล้้ว เมีียนมายัังเป็็นหนึ่่�งในประเทศที่่�มีีความหลากหลายมากที่่�สุุดในโลก โดยมีีกลุ่่�มและกลุ่่�มย่่อยชนกลุ่่�มน้้อยที่่�มีีชาติิพัันธุ์์�
และศาสนาต่่างกัันเป็็นจำนวนมาก โดยมีีอย่่างน้้อย 135 กลุ่่�ม ซึ่่�งรวมไปถึึง กะเหรี่่�ยง ฉาน ยะไข่่ มอญ ชิิน และคะฉิ่่�น ชนกลุ่่�มน้้อย
มีีประชากรมากถึึงร้้อยละ 40 ของจำนวนประชากรทั้้�งหมดในเมีียนมา และคนพม่่าพุุทธถืือเป็็นคนกลุ่่�มใหญ่่ของประเทศ ปััจจุุบััน
ยัังคงมีีความขััดแย้้งที่่�มีีการใช้้อาวุุธระหว่่างรััฐบาลกลางพม่่าและกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�กลุ่่�มใหญ่่ที่่�สุุดที่่�ต่่อสู้้�เพื่่�ออิิสรภาพและสิิทธิิในการ
กำหนดอนาคตของตนเอง ความขััดแย้้งที่่�มีีการใช้้อาวุุธเกิิดขึ้้�นในรััฐอาระกััน (ยะไข่่) รััฐชิิน รััฐคะเรนนีี (กะยา) รััฐกะเหรี่่�ยง รััฐมอญ
รััฐคะฉิ่่�น และรััฐฉาน
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์นิิพนธ์์: หััวข้้อหลััก องค์์ประกอบหลัักของการสร้้างเครื่่�องเตืือนความทรงจำ
ประวััติิศาสตร์์ของเมีียนมามีีเหตุุการณ์์น่่าเศร้้าที่่�สามารถนำมาสร้้างเครื่่�องเตืือนความทรงจำได้้มากมาย โครงการที่่�ริิเริ่่�มโดยเอกชน
ได้้รวบรวมการเก็็บบัันทึึกเรื่่�องราวของผู้้�รอดชีีวิิตและพยานเหตุุการณ์์รุุนแรงในอดีีตและการเรีียกร้้องความยุุติิธรรม องค์์กร ’88
Generation Peace and Open Society และองค์์กรอื่่�นๆ ได้้จััดพิิธีีรำลึึกเหตุุการณ์์ความรุุนแรงและการประท้้วงของนัักศึึกษาใน
ปีีค.ศ. 1988 เป็็นประจำทุุกปีี โดยจะมุ่่�งเน้้นไปที่่�วัันสิิทธิิมนุุษยชนพม่่า (Burma Human Rights Day) หรืือวัันที่่� 13 มีีนาคม ซึ่่�ง
เป็็นวัันที่่�ผู้้�ประท้้วงอายุุน้้อยคนหนึ่่�งเสีียชีีวิิต
ในช่่วงระยะไม่่กี่่�ปีีมานี้้� กลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�โรฮิิงญาและพัันธมิิตรทั่่�วโลกได้้จััดงานรำลึึกการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์� โรฮิิงญา โดยวัันที่่� 25 สิิงหาคม
ได้้รัับการประกาศให้้เป็็น “วัันรำลึึกการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�โรฮิิงญา” หรืือ “Rohingya Genocide Remembrance Day” เพราะวัันนี้้�เมื่่�อ
ปีีค.ศ. 2017 กองทััพเมีียนมาได้้เริ่่�มกวาดล้้างชาวโรฮิิงญาอย่่างหนััก ทำให้้ประชาชนกว่่า 750,000 คนต้้องหนีีไปประเทศเพื่่�อน
บ้้านภายในเวลาไม่่กี่่�วััน
นอกจากนี้้�แล้้ว ยัังมีีการริิเริ่่�มเพื่่�อรำลึึกถึึงโฮโลคอสต์์ที่่�จััดโดยชุุมชนชาวยิิวในเมีียนมาอีีกด้้วย

คำถามชวนคิิด:
1. ภายใต้้สภาพใดบ้้างที่่�ความหลากหลายจะกลายเป็็นสาเหตุุของความขััดแย้้ง และ
ภายใต้้สภาพใดบ้้างที่่�ความหลากหลายจะกลายเป็็นเหตุุแห่่งความเจริิญรุ่่�งเรืืองและความ
ก้้าวหน้้าที่่�สงบสุุข
2. ผู้้�นำำ�ด้้านความเชื่่�อ (เช่่น พระสงฆ์์) สามารถช่่วยให้้เกิิดความเปลี่่�ยนแปลงในทางบวก
และการเปลี่่�ยนประเทศให้้เป็็นประชาธิิปไตยได้้อย่่างไร
3. เหตุุใดถึึงมีีการอ้้างว่่าศาสนาเป็็นเหตุุผลที่่�ก่่อให้้เกิิดความตึึงเครีียดและความรุุนแรง
ระหว่่างชุุมชน
(เช่่น ความรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับชุุมชนชาวโรฮิิงญาที่่�ชาวพุุทธเป็็นผู้้�ก่่อขึ้้�น) และจะสามารถ
ประนีีประนอมความแตกต่่างทางศาสนาผ่่านข้้อตกลงร่่วมกัันเพื่่�อให้้สามารถอยู่่�ร่่วมกััน
อย่่างสงบสุุขได้้หรืือไม่่

บทบาทของประเทศในสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สอง มีีการสร้้างเครื่่อ� งเตืือนความทรงจำของสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สองหรืือไม่่ และ
อยู่่�ในรููปแบบใด
ตั้้�งแต่่ปีีค.ศ. 1942 ถึึงปีีค.ศ. 1945 พม่่าถููกปกครองโดยจัักรวรรดิิญี่่�ปุ่่�นซึ่่�งเป็็นพัันธมิิตรของฮิิตเลอร์์ระหว่่างช่่วงสงครามโลก
ครั้้�งที่่�สอง พม่่าเป็็นหนึ่่�งในสถานที่่�ที่่�เกิิดความขััดแย้้งที่่�รุุนแรงมากที่่�สุุด ประชากรพลเรืือนของพม่่ารวมไปถึึงชนกลุ่่�มน้้อยต่่างพบกัับ
ความโหดร้้ายและความหายนะทางเศรษฐกิิจ
ถึึงกระนั้้�น ในช่่วงที่่�สงครามเริ่่�มต้้นขึ้้�น ชาวพม่่าส่่วนใหญ่่และกองทััพเพื่่�อเอกราชพม่่า (Burma Independence Army) ภายใต้้การนำ
ของนายพลอองซาน (General Aung San) ได้้สนัับสนุุนญี่่�ปุ่่�นซึ่่�งเป็็นผู้้�ฝึึกกองทััพนี้้� สำหรัับนัักเคลื่่�อนไหวชาวพม่่าบางคนแล้้ว นี่่�คืือ
โอกาสที่่�จะแยกตััวออกมาจากสหราชอาณาจัักร
อย่่างไรก็็ตาม ต่่อมาคนเหล่่านี้้�ก็็รู้้�ว่่าสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�นไม่่ใช่่สิ่่�งที่่�ตนหวัังไว้้ และเริ่่�มลงใต้้ดิินเพื่่�อต่่อต้้านญี่่�ปุ่่�น นายพลอองซานได้้ก่่อตั้้�งและ
เป็็นผู้้�นำกลุ่่�มเคลื่่�อนไหวใต้้ดิินที่่�ชื่่�อว่่า สัันนิิบาตเสรีีภาพประชาชนต่่อต้้านฟาสซิิสต์์ (Anti-Fascist People’s Freedom League หรืือ
AFPFL) ในปีีค.ศ. 1944
ระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง ชนกลุ่่�มน้้อยชาติิพัันธุ์์�ได้้ต่่อสู้้�โดยอยู่่�ข้้างเดีียวกัับฝ่่ายสััมพัันธมิิตร ก่่อนที่่�สงครามจะเริ่่�มต้้นขึ้้�น พม่่า
เป็็นส่่วนหนึ่่�งของอาณานิิคมของสหราชอาณาจัักร (จนกระทั่่�งปีีค.ศ.1948) ชาวอาณานิิคมสหราชอาณาจัักรมัักให้้ชนกลุ่่�มน้้อย
เข้้าทำงานในหลายตำแหน่่ง และสิ่่�งนี้้�มัักจะเป็็นเหตุุผลให้้เกิิดความตึึงเครีียดในภายหลัังระหว่่างชาวพม่่าซึ่่�งเป็็นคนส่่วนใหญ่่และ
ชนกลุ่่�มน้้อยในปีีต่่อๆ มา พม่่ายัังเป็็นประเทศเดีียวในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่่�มีีประชากรชาวยิิวที่่�รวมตััวกัันเป็็นอย่่างดีี กองทััพ
ญี่่�ปุ่่�นไม่่ได้้ปฏิิบััติิกัับชาวยิิวที่่�อาศััยอยู่่�ในเมีียนมาด้้วยวิิธีีต่่อต้้านชาวยิิวและเหยีียดผิิวมากจนเกิินไปแต่่ก็็ยัังปฏิิบััติิกัับคนกลุ่่�มนี้้�เฉก
เช่่นกัับคนที่่�จงรัักภัักดีีต่่อสหราชอาณาจัักร เป็็นผลให้้ชาวยิิวจำนวนมากอพยพออกนอกประเทศไป (โปรดดููบทย่่อยของเราเรื่่�อง
ชาวยิิวในเมีียนมา)
ปััจจุุบันนี้้
ั � การสร้้างเครื่่อ� งเตืือนความทรงจำของสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สองภายในเมีียนมานั้้�นเน้้นไปที่่�ประวััติศิ าสตร์์ของกองทััพสหราช
อาณาจัักรที่่�แลกมาด้้วยประสบการณ์์ของชาวพม่่าเป็็นส่ว่ นใหญ่่ ในส่่วนของชาวชาติิพันั ธุ์์�ส่ว่ นมากและชนกลุ่่�มน้้อย เช่่น ชาวกะเหรี่่ย� งที่่�
ให้้เหตุุการณ์์นี้้เ� ป็็นอนุุสรณ์์การเริ่่ม� ต้้นความขััดแย้้งปััจจุุบันนั้้
ั น� ความทรงจำเกี่่ย� วกัับสงครามโลกครั้้ง� ที่่�สองที่่�คนกลุ่่�มนี้้�มีนั้้ี น� ต่่างออกไป
ยัังไม่่มีกี ารพููดถึึงหััวข้้อนี้้�อย่่างกว้้างขวาง และที่่�พิพิิ ธภั
ิ ณฑ
ั สถานแห่่งชาติิหลััก ณ กรุุงย่่างกุ้้�ง ก็็ยังั ไม่่มีกี ารพููดถึึงเรื่่อ� งนี้้�เช่่นกันั
เหตุุการณ์์สงครามโลกครั้้ง� ที่่�สองในเมีียนมาสามารถนำมาเชื่่อ� มโยงกัับโฮโลคอสต์์ในยุุโรปได้้อย่่างน่่าสนใจ
อนุุสาวรีีย์์ The Burma Star Monument องค์์กร Burma Star Association ก่่อตั้้�งขึ้้�น
ในปีีค.ศ. 1951 สำหรัับทหารผ่่านศึึกของสงครามโลกครั้้�งที่่�สองของพม่่า
(เครดิิต: Wikimedia Commons)

ทางรถไฟสายพม่่า-ไทย
ในปีีค.ศ. 1942-43 กองทััพญี่่�ปุ่่�นได้้สร้้างทางรถไฟสายพม่่า-ไทย หรืือที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักในชื่่�อ ทางรถไฟสายพม่่า-สยาม เส้้นทาง
รถไฟสายนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์ทางยุุทธศาสตร์์เพื่่�อขนกองทััพญี่่�ปุ่่�นมาที่่�พม่่าและเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงเส้้นทางทางทะเล ทหารญี่่�ปุ่่�นบัังคัับเชลย
สงครามจากฝ่่ายสััมพัันธมิิตรรวมถึึงทหารออสเตรเลีียจำนวน 13,000 คน ทหารชาวดััตช์์อีีกจำนวนมาก และพลเรืือนอีีกประมาณ
200,000 คนซึ่่�งส่่วนใหญ่่เป็็นชาวพม่่าและชาวมาเลย์์ให้้สร้้างทางรถไฟ1 คนจำนวนมากเสีียชีีวิิตเพราะสภาพความเป็็นอยู่่�ที่่�ย่่ำแย่่
และโรคภััยไข้้เจ็็บ
การสร้้างเครื่่�องเตืือนความทรงจำส่่วนใหญ่่จะเน้้นไปที่่�เชลยศึึกชาวออสเตรเลีียและชาวดััตช์์เพราะทั้้�งรััฐบาลของทั้้�งสองประเทศ
และครอบครััวของทหารเหล่่านี้้�ให้้ความสนใจ อย่่างไรก็็ตาม ชะตากรรมของเชลยชาวเอเชีียนั้้�นกลัับได้้รัับการศึึกษาและเป็็นที่่�รัับรู้้�
น้้อยกว่่า
ชุุมชนชาวยิิวขนาดเล็็กในเมีียนมาจััดพิิธีีรำลึึกโฮโลคอสต์์และเหยื่่�อในกรุุงย่่างกุ้้�ง มีีการแปลและตีีพิิมพ์์ บัันทึึกลัับของแอนน์์ แฟร้้งค์์
เป็็นภาษาพม่่า ในอดีีต บ้้านแอนน์์ แฟร้้งค์์ (Anne Frank House) จะร่่วมมืือกัับองค์์กร U Thant House ซึ่่�งเป็็นศููนย์์หลัักในการเรีียน
รู้้�และพููดคุุยในกรุุงย่่างกุ้้�งและเน้้นไปที่่�ปััญหาหลัักที่่�เมีียนมาเผชิิญในปััจจุุบััน และเพื่่�อจััดเวิิร์์คช็็อปสำหรัับคนหนุ่่�มสาวในกรุุงย่่างกุ้้�ง
นอกจากนี้้� ในอดีีต รััฐบาลพม่่า องค์์กรสหประชาชาติิ และ ยาด วาเชม (Yad Vashem) ศููนย์์รำลึึกโฮโลคอสต์์ของโลก ได้้ร่่วมกัันจััด
งานเพื่่�อรำลึึกโฮโลคอสต์์ และมีีการจััดสััมมนาเรื่่�องโฮโลคอสต์์สำหรัับคนหนุ่่�มสาวในกรุุงย่่างกุ้้�งอีีกด้้วย
คำถามชวนคิิด:
1. ความทรงจำำ�ทั่่ว� ไปเกี่่ย� วกัับสงครามโลกครั้้ง� ที่่ส� องมีีผลต่่อการสร้้างเอกลัักษณ์์ประจำำ�ชาติิร่ว่ มกัันในเมีียนมาอย่่างไร
2. ความทรงจำำ�ด้้านประวััติศิ าสตร์์จะสามารถก่่อให้้เกิิดความเข้้าใจที่่�ดีขึ้้ี น� เกี่่ย� วกัับความขััดแย้้งที่่เ� กิิดขึ้้น� หลัังจากที่่ลั� ทั ธิิล่า่ อาณานิิคมในพม่่าสิ้้น�
สุุดลงได้้หรืือไม่่
3. ควรสร้้างเครื่่อ� งเตืือนความทรงจำำ�เกี่่ย� วกัับสงครามโลกครั้้ง� ที่่ส� อง ในฐานะที่่เ� ป็็นความขััดแย้้งในระดัับโลกในรููปแบบใดจึึงจะมีีประโยชน์์
สำำ�หรัับวััฒนธรรมประชาธิิปไตยของเมีียนมาในปััจจุบัุ นั

‘ทางรถไฟสายมรณะ’ พม่่า-สยาม, เมีียนมา (พม่่า)
(เครดิิต: Wikimedia Commons)

1 https://www.nma.gov.au/defining-moments/resources/burma-thailand-railway, เข้้าถึึงข้้อมููลเมื่่�อวัันที่่� 1 สิิงหาคม 2564

สุุสาน The Taukkyan War Cemetery (เครดิิต: Wikimedia Commons)

2. ประเภทของการปฏิิเสธและการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์และการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ที่่�มีีอยู่่�
วััฒนธรรมการปฏิิเสธที่่�มีีอยู่่�เรื่่�องชาวโรฮิิงญาและการปฏิิเสธเหตุุการณ์์โหดร้้ายที่่�เกิิดขึ้้�นกัับชาว โรฮิิงญา
คำว่่า ‘โรฮิิงญา’ เป็็นคำทางศาสนาชาติิพัันธุ์์� โดยหมายถึึงชนกลุ่่�มน้้อยที่่�ส่่วนใหญ่่เป็็นชาวมุุสลิิมที่่�บ้้านของบรรพบุุรุุษอยู่่�ในรััฐอาระกััน (รััฐยะไข่่ - ผู้้�แปล) ภายใต้้พระราชบััญญััติิฉุุกเฉิินว่่าด้้วยคนเข้้าเมืืองค.ศ. 1972 (the 1974 Emergency Immigration Act)
และพระราชบััญญััติิว่่าด้้วยพลเมืือง (Citizen Act) ในปีีค.ศ. 1982 ชาวโรฮิิงญาจะไม่่สามารถขอสััญชาติิพม่่าได้้ ชาวโรฮิิงญาใน
ฐานะกลุ่่�มคนถููกปฏิิเสธว่่าไม่่มีีตััวตนอยู่่�ในประวััติิศาสตร์์และถููกตีีตราอย่่างผิิดๆ ว่่าเป็็น เบงกาลีี (ชาวบัังคลาเทศ)
นัักวิิชาการบางคนมีีส่่วนสำคััญในการสร้้างวััฒนธรรมการปฏิิเสธ ตััวอย่่าง เช่่น ดร. เอ ชาน (Dr Aye Chan) จากมหาวิิทยาลััยการ
ศึึกษานานาชาติิคัันดะ (Kanda University of International Studies) ในเมืืองชิิบะ ประเทศญี่่�ปุ่่�น ปฏิิเสธว่่าโรฮิิงญามีีรากเหง้้าทาง
ประวััติิศาสตร์์ที่่�ต่่างกััน และอ้้างว่่าไม่่มีีแหล่่งอ้้างอิิงเกี่่�ยวกัับโรฮิิงญาที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักก่่อนทศวรรษที่่� 1950 และยัังได้้เขีียนบทความ
เกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�อีีกหลายบทความ เจ้้าหน้้าที่่�รััฐและสเปคทรััมทางการเมืืองส่่วนใหญ่่ของเมีียนมาปฏิิเสธข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่า ในหลายปีีที่่�
ผ่่านมา ชาวโรฮิิงญาต้้องเผชิิญกัับเหตุุการณ์์รุุนแรงโหดร้้ายและการโจมตีีที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�
สััญลัักษณ์์ของนาซีี
สวััสดิิกะเป็็นหนึ่่�งในสััญลัักษณ์์ที่่�ใช้้ในประเพณีีชาวพุุทธมาเป็็นเวลาหลายศตวรรษ ดัังนั้้�นการใช้้สััญลัักษณ์์นี้้�ในประเทศที่่�ประชากร
ส่่วนมากเป็็นชาวพุุทธจึึงไม่่ใช่่เรื่่�องน่่าแปลกใจ และในบริิบทนี้้� สััญลัักษณ์์สวััสดิิกะจะไม่่มีีความสััมพัันธ์์กัับแนวคิิดแบบนาซีี อย่่างไร
ก็็ตาม ในบางกรณีี เครื่่�องหมายสวััสดิิกะ (และการอ้้างถึึงอื่่�นๆ ที่่�เป็็นปััญหา) ปรากฏอยู่่�ในบริิบทที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้สััญลัักษณ์์
พุุทธแบบเก่่า แม้้ว่่าพม่่าได้้รัับผลกระทบที่่�รุุนแรงจากสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง มีีชุุมชนชาวยิิวในประวััติิศาสตร์์ และมีีการริิเริ่่�มทั้้�ง
จากรััฐบาลและเอกชนเพื่่�อสอนเกี่่�ยวกัับและรำลึึกถึึงโฮโลคอสต์์ แต่่สััญลัักษณ์์นาซีีกลัับถููกใช้้ในที่่�สาธารณะ ตััวอย่่างเช่่น มีีการตีี
พิิมพ์์หนัังสืือเรื่่�อง “การต่่อสู้้�ของข้้าพเจ้้า” หรืือ Mein Kampf ของฮิิตเลอร์์ฉบัับภาษาพม่่าโดยไม่่มีีการให้้ความเห็็นที่่�ร่่วมสมััย และ
ยัังสามารถซื้้�อเสื้้�อยืืดและสิินค้้าอื่่�นๆ ที่่�มีีเครื่่�องหมายสวััสดิิกะในร้้านค้้าทั่่�วไป รศ.ดร.วริิตตา ศรีีรััตนา ได้้ให้้ความเห็็นไว้้ว่่า การใช้้
สััญลัักษณ์์นาซีีในวััฒนธรรมป็็อปคััลเจอร์์นั้้�นเกี่่�ยวข้้องกัับความนิิยมชมชอบผู้้�นำกองทััพเผด็็จการในประเทศที่่�อยู่่�ในภููมิิภาคเอเชีีย
อาคเนย์์

โปสเตอร์์ที่่�นัักสิิทธิิมนุุษยชนชาวพม่่าได้้เตรีียมขึ้้�นและเผยแพร่่ออนไลน์์

นอกจากนี้้� สััญลัักษณ์์ของนาซีียัังปรากฏในวััฒนธรรมย่่อยของวััยรุ่่�น ซึ่่�งเป็็นปรากฎการณ์์ที่่�ทางตะวัันตกพบเจอด้้วยเช่่นกััน วััยรุ่่�น
จะใส่่เครื่่�องหมายเหล่่านี้้�โดยไม่่รู้้�เรื่่�องโฮโลคอสต์์หรืือประวััติิศาสตร์์แท้้จริิงที่่�อยู่่�เบื้้�องหลััง Rebel Riot ซึ่่�งเป็็นวงดนตรีีพัังค์์ร็็อกจาก
เมีียนมาได้้ออกมาพููดต่่อต้้านการใช้้สััญลัักษณ์์ของนาซีีและวััฒนธรรมการปฏิิเสธการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�อยู่่�หลายต่่อหลายครั้้�ง
`Genocide`—เพลวงของวง Rebel Riot

“การต่่อสู้้�ของข้้าพเจ้้า” ของฮิิตเลอร์์ฉบัับภาษาพม่่า
(เครดิิต: Maung Zarni)

Yangon Rebel Riot
(เครดิิิ�ต: uniteasia.org)

สุุเหร่่าจามาในซิิตต่่วย (Sittwe) ที่่�ถูกู สร้้างขึ้้น� ในศตวรรษที่่� 19 เป็็นสัญลั
ั กั ษณ์์สำคััญที่่แ� สดงว่่าชาวโรฮิิงญาอาศััย
อยู่่�ที่่นี่่� จ� ริิงและเป็็นระยะเวลานาน แต่่ทางการห้้ามไม่่ให้้เข้้าไปในสุุเหร่่านี้้�ตั้้ง� แต่่ปีคี .ศ. 2021 (เครดิิต: โรนััน ลีี)

กุุตุุปาลอง (Kutupalong) และค่่ายอพยพใกล้้เคีียงที่่�อยู่่�ใกล้้กัับค็็อกซ์์ บาซาร์์ (Cox’s Bazar) ในบัังคลาเทศ
กลายเป็็นที่่�อยู่่�อาศััยของผู้้�อพยพชาวโรฮิิงญามากกว่่าหนึ่่�งล้้านคน (เครดิิต: โรนััน ลีี)

ในเมืืองซิิตต่่วยเพีียงไม่่กี่่�ร้้อยเมตรจากสลััมของชาวโรฮิิงญา มีีการพ่่นสีีรููปภาพต่่อต้้านชาวโรฮิิงญาที่่�หน้้าร้้านค้้า
ที่่�เคยเป็็นของชาวโรฮิิงญา ซึ่่�งคล้้ายคลึึงกัับเหตุุการณ์์ที่่�นาซีีทำลายธุุรกิิจของชาวยิิว (เครดิิต: โรนััน ลีี)

กลุ่่�มให้้ความช่่วยเหลืือด้้านมนุุษยธรรมพยายามรัับมืือการอพยพของชาวโรฮิิงญาจำนวนมากจาก
เมีียนมาในปีีค.ศ. 2017 (เครดิิต: โรนััน ลีี)

3. ประเด็็นหลัักจากประวััติศิ าสตร์์ร่ว่ มสมััยใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานของเราที่่�เป็็นการต่่อต้้านการปฏิิเสธและบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์
และการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�
เมีียนมานั้้�นภููมิิใจในความหลากหลายทางประวััติิศาสตร์์ในประเทศ ซึ่่�งรวมไปถึึงมรดกของชาวยิิวและการต่่อต้้านความรุุนแรง
ของคนในประเทศ
ชาวยิิวในฐานะส่่วนหนึ่่�งของพหุุสัังคมในเมีียนมา (พม่่า)
คุุณสามารถรัับชมการนำเสนอเกี่่�ยวกัับชุุมชนชาวยิิวในเมีียนมาในการประชุุมสััมมนา “Identifying and countering
Holocaust distortion: Lessons for and from Southeast Asia” ของแซมมี่่� ซามููเอล เมื่่�อวัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2021
(ภาษาอัังกฤษ): https://www.nigdywiecej.org/en/multimedia/video-materials/4757-symposium-%E2%80%9Cidentifyingand-countering-holocaust-distortion-lessons-for-and-from-southeast-asia%E2%80%9D,-23-26-11-2021,-part-8
ในปััจจุุบััน ชาวยิิวเป็็นชนกลุ่่�มน้้อยด้้านศาสนาที่่�มีีจำนวนน้้อยที่่�สุุดในเมีียนมา คืือมีีเพีียงยี่่�สิิบคนเท่่านั้้�นจากประชากรในประเทศ
ทั้้�งหมด 52 ล้้านคน อย่่างไรก็็ตาม ในอดีีตพม่่าเคยมีีประชากรยิิวที่่�มากที่่�สุุดในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และในช่่วงที่่�รุ่่�งเรืืองที่่�สุุด
เคยมีีชาวยิิวถึึง 3,000 คนอาศััยอยู่่�ในพม่่า
การเดิินทางของชาวยิิวจากพม่่าและไปยัังพม่่าในศตวรรษที่่� 19 และ 20
(เครดิิต: https://www.jewishvirtuallibrary.org/myanmar-virtual-jewish-history-tour)

โบสถ์์มุุสเมอาห์์ เยชััว เป็็นหนี่่�งในสถานที่่� 188 แห่่งที่่�ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนเป็็น
อาคารมรดกของกรุุงย่่างกุ้้�ง
(เครดิิต: แซมมี่่� ซามููเอลส์์; NEVER AGAIN)

ใครคืือชาวยิิวคนแรกในพม่่า
ชาวยิิวคนแรกในประเทศที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักและได้้รัับการบัันทึึกไว้้คืือโซโลมอน กาบิิรอล (Solomon Gabirol) ผู้้�บััญชาการกองทััพใน
สมััยพระเจ้้าอลองพญาในศตวรรษที่่� 18 เขาเป็็นชาวยิิวอิินเดีียหรืือที่่�เรีียกกัันว่่า กลุ่่�มเบเน อิิสราเอล (Bene Israel) หลัังจากนั้้�น
ประชากรส่่วนใหญ่่ของชุุมชนชาวยิิวในพม่่าจะเป็็นชาวยิิวจากประเทศอิิรััก นอกจากนี้้�ยัังมีีความเชื่่�อมโยงกัับกาลิิเซีีย (ยุุโรปตะวััน
ออก หรืือประเทศโปแลนด์์ในปััจจุุบััน) และโรมาเนีียอีีกด้้วย โกลเดนเบิิร์์ก (Goldenberg) พ่่อค้้าชาวยิิวจากโรมาเนีียได้้เดิินทาง
มายัังพม่่า โซโลมอน ไรเนอมาน (Solomon Reineman) จากกาลิิเซีียเดิินทางมาถึึงกรุุงย่่างกุ้้�งในปีีค.ศ. 1851 เขาเป็็นผู้้�
จััดหาสิ่่�งของให้้กัับกองทััพสหราชอาณาจัักรและยัังได้้เปิิดร้้านค้้าในที่่�ต่่างๆ อีีกด้้วย หนัังสืือเรื่่�อง ‘Masot Shelomo’ (‘Solomon’s
Travels’ หรืือ ‘การเดิินทางของโซโลมอน’ ที่่�ตีีพิิมพ์์ในปีีค.ศ. 1884) ของเขามีีบทที่่�เกี่่�ยวกัับประเทศอิินเดีีย จีีน และพม่่า และยััง
เป็็นหนัังสืือภาษาฮิิบรููเรื่่�องแรกที่่�เกี่่�ยวกัับพม่่าอีีกด้้วย
อย่่างไรก็็ตาม ชาวยิิวส่่วนมากที่่�เดิินทางมายัังกรุุงร่่างกุ้้�ง/ย่่างกุ้้�งคืือชาวยิิวจากกรุุงแบกแดดเพราะ ณ เวลานั้้�น พม่่าเป็็นสถานที่่�ที่่�
เต็็มไปด้้วยโอกาสทางเศรษฐกิิจซึ่่�งเป็็นสิ่่�งดึึงดููดชาวยิิวเหล่่านี้้� พ่่อค้้าบางคนจากเมืืองกััลกััตตาเดิินทางมายัังพม่่าแต่่ไม่่ได้้ตั้้�งรกราก
ถิ่่�นฐานที่่�นี่่� ชาวยิิวเริ่่�มย้้ายมาอาศััยในพม่่าเมื่่�อพม่่ากลายเป็็นอาณานิิคมของสหราชอาณาจัักรหลัังจากทศวรรษที่่� 1920 ชาวพม่่า
ในเวลานั้้�นต้้อนรัับขัับสู้้�ชาวยิิวเป็็นอย่่างดีี อัันที่่�จริิงแล้้ว ชาวพม่่านั้้�นใจกว้้างต่่อชาวยิิวเป็็นเวลามากกว่่า 150 ปีี ที่่�พม่่านี้้�ไม่่มีีระบบ
ชนชั้้�นวรรณะเหมืือนที่่�อิินเดีียและลัักษณะภููมิิอากาศยัังเหมาะกัับการทำธุุรกิิจมากกว่่าด้้วย

สุุสานชาวยิิวในเมืืองย่่างกุ้้�งมีีหลุุมฝัังศพมากกว่่า 700 แห่่ง

ชาวยิิวจากกรุุงแบกแดดเหล่่านี้้�คืือใคร
ชาวยิิวจากกรุุงแบกแดดเป็็นชาวยิิวเป็็นชาวยิิวเซฟาร์์ดีี (ชาวยิิวที่่�มีีบรรพบุุรุุษจากคาบสมุุทรไอบีีเรีีย คืือประเทศสเปนและโปรตุุเกส
ในปััจจุุบััน – ผู้้�แปล) ซึ่่�งเป็็นชนกลุ่่�มน้้อยในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ชาวยิิวเหล่่านี้้�ส่่วนใหญ่่มาจากกรุุงแบกแดดหรืือเมืืองบาสรา
(Basra) และหลายคนมีีบรรพบุุรุุษเป็็นชาวยิิวจากคาบสมุุทรไอบีีเรีียที่่�ถููกลงโทษและขัับออกจากสเปนในช่่วงยุุคกลาง ชาวยิิวหลาย
คนจึึงมาตั้้�งรกรากในจัักรวรรดิิออตโตมัันซึ่่�งในเวลานั้้�นรวมเอากรุุงแบกแดดเข้้าไปด้้วยและตั้้�งอยู่่�ในยุุโรปตะวัันออกเฉีียงใต้้
คุุณสามารถอ่่านเรื่่�องชาวยิิวเซฟาร์์ดีีเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� (ภาษาอัังกฤษ) :
https://www.myjewishlearning.com/article/who-are-sephardic-jews/
การตั้้�งถิ่่�นฐานในพม่่าเป็็นครั้้�งแรกของชาวแบกแดดน่่าจะเกิิดขึ้้�นในปีีค.ศ. 1841
เมื่่�อชาวยิิวเดิินทางมาถึึงที่่�ใดก็็มักั จะสร้้างสุุสาน มิิกเวห์์ (mikveh หรืือพิิธีกี รรมอาบน้้ำ) โบสถ์์ยิวิ และสถานที่่�สำหรัับสวดมนต์์ เรีียนรู้้�
และศึึกษาของชาวยิิว ชาวพม่่าที่่�นับถื
ั อื ศาสนายิิวมัักจะอาศััยอยู่่�ในกรุุงร่่างกุ้้�ง (ย่่างกุ้้�ง) เป็็นหลััก และยัังมีีอาศััยอยู่่�ในเมืืองอื่่น� ๆ ด้้วย เช่่น
เมืืองมััณฑะเลย์์ โบสถ์์ยิวิ แห่่งแรกก่่อสร้้างขึ้้น� ในกรุุงร่่างกุ้้�งเมื่่�อปีีค.ศ. 1857 มีีชื่่อ� ว่่า โบสถ์์มุสุ เมอาห์์ เยชััว (Musmeah Yeshua
Synagogue ซึ่ง่� เป็็นภาษาฮิิบรูู แปลว่่า นำการไถ่่บาปมาให้้) โดยสร้้างด้้วยไม้้ในตอนแรกและสร้้างใหม่่ด้ว้ ยหิินในภายหลััง
ในทศวรรษที่่� 1930 ได้้มีีการสร้้างโบสถ์์ยิิวขึ้้�นอีีกหนึ่่�งแห่่ง
สถานะของชาวยิิวในสัังคมพม่่าในช่่วงภายใต้้การปกครองของสหราชอาณาจัักรเป็็นอย่่างไร
ในหนัังสืือเรื่่�อง Almost Englishmen: Baghdadi Jews in British Burma ดร. รููธ เฟร็็ดแมน เซอร์์เนีีย (Dr. Ruth Fredman
Cernea) ได้้เขีียนว่่าในลำดัับของสัังคมอาณานิิคมนั้้�น ชาวยิิวถููกมองว่่าอยู่่�เหนืือชาวพม่่าแต่่ไม่่เคยเทีียบเท่่ากัับชาวคริิสต์์ (ชาวสห
ราชอาณาจัักร)
ชุุมชนชาวยิิวนั้้�นมีีความหลากหลายต่่างๆ :
	มีีอัตลั
ั กั ษณ์์ของชาวยิิวที่่ซั� บั ซ้้อนซึ่่ง� รวมเอาสิ่่ง� ที่่สื� บื ทอดมาทางแบกแดด อิิทธิิพลใหม่่จากพม่่า การเป็็นผู้้อ� ยู่่�ภายใต้้การปกครอง
ของสหราชอาณาจัักร และการพููดหลายภาษาเอาไว้้ด้้วยกััน นอกจากนี้้� ยัังมีีชาวยิิวอิินเดีีย หรืือกลุ่่�ม เบเน อิิสราเอล ที่่รู้� ภ�้ าษาอัังกฤษ
และทำำ�งานให้้กัับชาวสหราชอาณาจัักรในร่่างกุ้้ง�
ครั้้�งหนึ่่�ง ชุุมชนเคยมีีชุุดคััมภีีร์์ Sifrei Torah 126 เล่่ม คััมภีีร์์ Talmud Torah กลุ่่�มไซออนนิิสต์์ และองค์์กรการกุุศลและ
องค์์กรเพื่่�อชุุมชนอีีกจำำ�นวนมาก
ชาวยิิวเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในภาคต่่างๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นการค้้า สิ่่�งทอ และงานราชการ พวกเขามีีที่่�นั่่�งอยู่่�ในคณะกรรมการการปกครอง
ตนเองเมืืองร่่างกุ้้�ง (Rangoon Municipal Committee) ชุุมชนชาวยิิวเคยมีีโรงเรีียนศาสนายิิวซึ่่�งในช่่วงที่่�รุ่่�งเรืืองที่่�สุุดเคยมีีนัักเรีียน
ถึึง 200 คน และเคยมีีนายกเทศมนตรีีชาวยิิวสองคน คืือ มิิสเตอร์์ราฟาเอล (Mr. Raphael) เคยเป็็นนายกเทศมนตรีีของเมืือง
พะสิิม (Bassein) และเดวิิด โซฟาร์์ (David Sophaer) เคยเป็็นนายกเทศมนตรีีของเมืืองร่่างกุ้้�งในทศววรรษที่่� 1930
ตระกููลโซฟาร์์เป็็นหนึ่่�งในครอบครััวชาวยิิวที่่�สำคััญในพม่่าในช่่วงที่่�อยู่่�ภายใต้้
การปกครองของสหราชอาณาจัักร เดวิิด โซฟาร์์เคยดำรงตำแหน่่งนายกเทศมนตรีี
เป็็นเวลาสั้้�นๆ และอาคารโซฟาร์์ (Sofaer building) ที่่�งดงามยัังคงตั้้�งอยู่่�ที่่�หััวมุุมถนน
ปานโสดาน (Pansodan Street หรืือถนนเฟร (Phayre Street)) และถนนเมอร์์ชานต์์
(Merchant Street) รููปถ่่ายนี้้�ถ่่ายเมื่่�อธุุรกิิจของตระกููลโซฟาร์์เพิ่่�งเริ่่�มขึ้้�นบนถนน
เมอร์์ชานต์์ (เครดิิต: Wikimedia Commons)

ร้้านขายโคคา โคล่่าแห่่งแรกในร่่างกุ้้�ง (เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลของแซมมี่่� ซามููเอลส์์)
ชุุมชนชาวยิิวได้้บริิจาคเงิินจำนวนมากให้้กัับโรงเรีียน ห้้องสมุุด โรงพยาบาลในท้้องถิ่่�น และยัังช่่วยธุุรกิิจของชาวพม่่าด้้วยวิิธีีต่่างๆ
อัันที่่�จริิงแล้้ว ชาวยิิวจากแบกแดดในพม่่านั้้�นอยู่่�ในสภาพสัังคมที่่�หลากหลายมาก โดยอยู่่�ร่่วมกัับชาวพม่่า ชาวอาร์์เมเนีีย ชาวอิินเดีีย
และชาวจีีน

นายกเทศมนตรีีชาวยิิวของเมืืองพะสิิม อาร์์. เอ. ราฟาเอล (จอห์์น)
(R.A. Raphael (John)) 1930-1937 (เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลของแซมมี่่� ซามููเอลส์์)

เกิิดอะไรขึ้้�นระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง
ชาวยิิวหลายคนที่่�เป็็นคนภายใต้้การปกครองของสหราชอาณาจัักรจำเป็็นต้้องอพยพออกจากพม่่าหลัังที่่�ญี่่�ปุ่่�นเข้้ายึึดครองประเทศ
(1942-1945) ชาวยิิวประมาณ 500 คนกลัับมาที่่�พม่่าหลัังจากสงครามสิ้้�นสุุดลงและพบว่่าชาวพม่่าเข้้าไปอาศััยในบ้้านของตน
และยัังมีีการขโมยของในบ้้านด้้วย ชุุมชนชาวยิิวในบางพื้้�นที่่�ซึ่่�งรวมไปถึึงมััณฑะเลย์์ต้้องพบกัับจุุดจบหลัังจากเหตุุการณ์์นี้้�
ในขณะเดีียวกัันชาวยิิวที่่�ยัังคงอาศััยอยู่่�ในพม่่าหรืือเดิินทางกลัับมาได้้พบเห็็นและช่่วยก่่อตั้้�งความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศอิิสราเอล
และพม่่า เมีียนมายัังเป็็นประเทศแรกในทวีีปเอเชีียที่่�ยอมรัับอิสิ ราเอลซึ่่ง� เป็็นรัฐั อิิสระใหม่่ในปีีค.ศ. 1949 อูู นุุ (U Nu) นายก
รััฐมนตรีีของพม่่าเป็็นประมุุขแห่่งรััฐต่่างชาติิคนแรกที่่�ไปเยืือนอิิสราเอลในปีีค.ศ. 1955 ในปีีค.ศ. 1961 เดวิิด เบน-กููเรีียน (David
Ben Gurion) นายกรััฐมนตรีีของอิิสราเอลได้้ใช้้เวลาสองสััปดาห์์ในพม่่า ผู้้�นำของอิิสราเอลเช่่น ยิิตซัคั เบน-ซวีี (Yitzhak Ben-Zvi)
โกลดา เมีียร์์ (Golda Meir) โมเช ดายััน (Moshe Dayan) และชีีมอน เปเรส (Shimon Peres) ก็็เคยไปเยืือนพม่่าด้้วย อย่่างไรก็็ตาม
หลัังจากที่่�กองทััพทำการปฏิิวัติั ใิ นปีีค.ศ. 1962 ชาวยิิวจำนวนมากต้้องออกจากประเทศพม่่าอีีกครั้้ง� เมื่่�อลััทธิิชาติินิิยมพุุทธได้้รับั
ความนิิยมมากขึ้้น� และสถานะของชนกลุ่่�มน้้อยในพม่่าและเศรษฐกิิจของประเทศย่่ำแย่่ลง ชาวยิิวจำนวนมากอพยพไปยัังอิิสราเอล
ออสเตรเลีีย สหราชอาณาจัักร และสหรััฐอเมริิกา ทุุกวัันนี้้� ลููกหลานของชาวยิิวพม่่ามีีอัตลั
ั กั ษณ์์แบบแบกแดด-พม่่า-ยิิวที่่�น่า่ สนใจซึ่่ง�
เป็็นมากกว่่าอััตลักั ษณ์์แบบเมีียนมาอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น ซึ่่ง� เป็็นหัวั ข้้อที่่�สามารถนำมาทำวิิจัยั ต่่อยอดได้้
อูู นุุ นายกรััฐมนตรีีของพม่่านั่่�งรถไปตามถนนอััลเลนบีีในกรุุงเทลอาวีีฟ
เมื่่�อวัันที่่� 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 (เครดิิต: แซมมี่่� ซามููเอลส์์)

นายกรััฐมนตรีีโมเช ดายัันต้้อนรัับ อูู นุุ นายกรััฐมนตรีีของพม่่าที่่�สนามบิินลอด (Lod Airport)
เมื่่�อวัันที่่� 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 (เครดิิต: แซมมี่่� ซามููเอลส์์)

นายกรััฐมนตรีีเดวิิด เบน-กููเรีียนแต่่งกายในชุุดประจำชาติิพม่่าระหว่่างการเยืือนกรุุงร่่างกุ้้�ง
ในฐานะแขกของอูู นุุ นายกรััฐมนตรีีพม่่า วัันที่่� 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1961 (เครดิิต: แซมมี่่� ซามููเอลส์์)

นายกรััฐมนตรีีเดวิิด เบน-กููเรีียนเยี่่�ยมชมมหาเจดีีย์์ชเวดากอง (เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลของแซมมี่่� ซามููเอลส์์)

ครอบครััวซามููเอลส์์
ในทางประวััติิศาสตร์์แล้้ว มีีครอบครััวชาวยิิวที่่�มีีชื่่�อเสีียงหลายครอบครััว หนึ่่�งในนั้้�นคืือตระกููลซามููเอลส์์ โมเสส ซามููเอลส์์เป็็นผู้้�นำ
ชุุมชนชาวยิิวตั้้�งแต่่ปีีค.ศ. 1978 โมเสส ภรรยาของเขา และลููกทั้้�งสามคน คืือลููกสาวสองคน และซามููเอล ลููกชาย เป็็นผู้้�ดููแลโบสถ์์
มุุสเมอาห์์ เยชััว และสุุสานชาวยิิวที่่�มีีหลุุมฝัังศพกว่่า 600 แห่่ง โบสถ์์ยิิวแห่่งนี้้�ยัังคงเปิิดต้้อนรัับครอบครััวต่่างๆ ที่่�ยัังคงอาศััยอยู่่�
ในกรุุงย่่างกุ้้�ง นัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิชาวยิิว นัักการทููต และชาวต่่างชาติิที่่�อาศััยในพม่่า การประกอบพิิธีีมิินยััน (minyan) ประจำวััน
ที่่�จำเป็็นต้้องมีีผู้้�ชายชาวยิิวอย่่างน้้อย 10 คนนั้้�นเป็็นเรื่่�องที่่�แทบจะเป็็นไปไม่่ได้้ แต่่โบสถ์์มุุสเมอาห์์ เยชััวก็็ยัังเปิิดอยู่่�เพื่่�อเป็็น
สััญลัักษณ์์ของอััตลัักษณ์์ชาวยิิว และยัังเป็็นสถานที่่�สำหรัับจััดงานพหุุวััฒนธรรมอีีกด้้วย
หลัังจากที่่�โมเสส ซามููเอลส์์เสีียชีีวิิตลงเมื่่�อไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา แซมมี่่� ซามููเอลส์์ บุุตรชายของเขา ก็็กลายเป็็นผู้้�นำชุุมชนแทน เขาเข้้า
รัับการศึึกษาที่่�เยชิิวา (yeshiva หรืือ โรงเรีียนสอนศาสนายิิวขั้้�นสููง – ผู้้�แปล) และอาศััยอยู่่�ในนิิวยอร์์กแต่่ก็็กลัับมาเพื่่�อสืืบสาน
วััฒนธรรมชาวยิิวในพม่่า ด้้วยเหตุุผลนี้้�เอง ในปีีค.ศ. 2006 เขาจึึงก่่อตั้้�งบริิษััทท่่องเที่่�ยวชื่่�อว่่า ชาลอม (Shalom) เพื่่�อส่่งเสริิมชาว
พม่่าที่่�นัับถืือศาสนายิิว ในไม่่กี่่�ปีีหลัังมานี้้� ชุุมชนชาวยิิวได้้รัับความสนใจจากนานาชาติิเนื่่�องมาจากงานที่่�แซมมี่่� ซามููเอลส์์และชาวยิิว
คนอื่่�นๆ ทำ ชุุมชนชาวยิิวในพม่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ Euro-Asian Jewish Congress และองค์์กรชาวยิิวอื่่�นๆ
เมีียนมาอาจเป็็นประเทศเดีียวในภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่่�พููดถึึงเหตุุการณ์์โฮโลคอสต์์ในบทเรีียน แต่่ถึึงกระนั้้�นก็็ตาม ความ
รู้้�เกี่่�ยวกัับการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ชาวยิิวก็็ยัังมีีน้้อย ด้้วยเหตุุนี้้� ชุุมชนชาวยิิวจึึงได้้พยายามส่่งเสริิมการทำความเข้้าใจความหลากหลาย
ทางวััฒนธรรมและความหลากหลายร่่วมสมััยในเมีียนมาให้้กัับชาวพม่่าและยัังมีีการจััดงานเพื่่�อรำลึึกและให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับโฮโล
คอสต์์ให้้กัับนัักเรีียนนัักศึึกษาอีีกด้้วย

ครอบครััวชาวยิิวพม่่า (เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลของแซมมี่่� ซามููเอลส์์)

ระหว่่างการประกอบพิิธีีกรรมต่่างศาสนาในบ้้านพัักของนางอองซาน ซููจีี ที่่�ปรึึกษาแห่่งรััฐ
(เครดิิต: แซมมี่่� ซามููเอลส์์)

แซมมี่่� ซามููเอลส์์ ผู้้�นำชุุมชนชาวยิิว (เครดิิต: แซมมี่่� ซามููเอลส์์)
“ทุุกปีี เราจะจััดงานวัันรำลึึกโฮโลคอสต์์ (Holocaust Remembrance Day) สำหรัับนัักศึึกษา
จากมหาวิิทยาลััยย่า่ งกุ้้ง� และมหาวิิทยาลััยอื่น่� ๆ ในวัันที่่� 27 มกราคม โดยมีีผู้ร่�้ ว่ มงาน 300400 คน เราจะพาผู้้ร่� ว่ มงานเยี่่ยม
� ชมโบสถ์์ยิวิ เล่่าเรื่่อ� งศาสนายููดาห์์ให้้พวกเขาฟััง จากนั้้�นเรา
อาจจะพาพวกเขาไปโบสถ์์คริิสต์์ วััด และสุุเหร่่าใกล้้ๆ สำหรัับผู้้ร่� ว่ มงานหลายคน นี่่�คืือครั้้ง� แรกที่่�
พวกเขาได้้ไปสถานที่่�เหล่่านี้้”�
- แซมมี่่� ซามููเอลส์์, ผู้้น� ำชุุมชนชาวยิิว

ผู้้�เข้้าเยี่่�ยมชมโบสถ์์ยิิวในกรุุงย่่างกุ้้�ง (เครดิิต: แซมมี่่� ซามููเอลส์์)

แซมมี่่� ซามููเอลส์์เข้้าพบพระสัันตะปาปาฟรานซิิสระหว่่างเสด็็จเยืือนเมีียนมา
ในค.ศ. 2017 (เครดิิต: แซมมี่่� ซามููเอลส์์)

คำถามชวนคิิด:
1. อะไรคืือสิ่่�งที่่�หายไปจากความรู้้�ปััจจุุบัันและวาทกรรมสาธารณะเกี่่�ยวกัับชนกลุ่่�มน้้อย
ในเมีียนมา
“แคมเปญ We Remember (เรายัังจดจำ) ที่่�เราจััดเป็็นประจำทุุกปีีไม่่ได้้เกี่่�ยวกัับโฮโลคอส์์เท่่านั้้�น แต่่เรายัังต้้องการพููดคุุยเกี่่�ยวกัับ 2. เราจะสามารถใช้้มรดกตกทอดของชาวยิิวเพื่่�อสร้้างสัังคมที่่�เป็็นพหุุสัังคม เปิิดกว้้าง
และรัับฟัังความเห็็นของผู้้�อื่่�นในพม่่าได้้อย่่างไร
ปััจจุุบััน เราทำให้้คนสนใจเหตุุการณ์์โหดร้้ายที่่�กำลัังเกิิดขึ้้�น สนใจเรื่่�องชนกลุ่่�มน้้อยในพม่่าที่่�ถููกลงโทษ เราส่่งเสีียงเพื่่�อคนเหล่่านี้้�”
- แซมมี่่� ซามููเอลส์์, ผู้้�นำชุุมชนชาวยิิว 3. การให้้การศึึกษาเรื่่�องโฮโลคอสต์์เกี่่�ยวข้้องกัับการสอนเรื่่�องความโหดร้้ายที่่�เกิิดขึ้้�นกัับ
ชาวโรฮิิงญาในเมีียนมาอย่่างไร
ผู้้�เข้้าเยี่่�ยมชมที่่�โบสถ์์ยิิวในกรุุงย่่างกุ้้�ง (เครดิิต: แซมมี่่� ซามููเอลส์์)

แคมเปญ WE REMEMBER ทั่่�วเมีียนมา
(เครดิิต: แซมมี่่� ซามููเอลส์์)

งานเฉลิิมฉลองฮานุุกกาห์์ (Hanukkah Celebration ) ที่่�โบสถ์์ยิวิ ในกรุุงย่่างกุ้้�ง (เครดิิต: แซมมี่่� ซามููเอลส์์)

งานต่่างศาสนาที่่�โบสถ์์ยิิวในกรุุงย่่างกุ้้�ง (เครดิิต: แซมมี่่� ซามููเอลส์์)

การขััดขืืนในประเทศ
หนึ่่�งในการรณรงค์์เพื่่�อสร้้างความรู้้�เกี่่�ยวกัับสิิทธิิมนุุษยชนที่่�น่่าสนใจที่่�สุุดในเมีียนมาคืือ แคมเปญกุุหลาบขาว หรืือ White Rose
Campaign ที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเผยแพร่่ความสามััคคีีและความสงบสุุขต่่างศาสนาในเมีียนมาและแสดงความเป็็นน้้ำหนึ่่�งใจเดีียวกััน
กัับชนกลุ่่�มน้้อยชาวอิิสลามซึ่่�งรวมไปถึึงชาวโรฮิิงญา ชาวพุุทธจะมอบดอกกุุหลาบสีีขาวให้้กัับชาวมุุสลิิมในสุุเหร่่าใกล้้ๆ หลัังจากที่่�
ทำละหมาดเสร็็จ นัักเคลื่่�อนไหวต่่างศาสนาเริ่่�มแคมเปญกุุหลาบขาวไม่่นานหลัังจากที่่�สถานที่่�สำหรัับทำละหมาดของชาวมุุสลิิมถููก
ปิิดลงโดยพระชาวพุุทธชาติินิิยมที่่�นำผู้้�ประท้้วงเข้้าไปในพื้้�นที่่�ของชาวมุุสลิิมสามแห่่งในเขตเมืืองดากองทางตอนใต้้ (South Dagon)
ในกรุุงย่่างกุ้้�งในคืืนวัันที่่� 14-15 พฤษภาคม ค.ศ. 2019 ผู้้�ริิเริ่่�มแคมเปญกุุหลาบขาวคืือ ท่่าน พระสงฆ์์อะฉิ่่�น เส่่งดิิตะ (Venerable
Ashin Seindita) และผู้้�นำศาสนาอื่่�นๆ โดยเริ่่�มต้้นในกรุุงย่่างกุ้้�งและแพร่่ไปยัังเมืืองอื่่�นๆ อย่่างรวดเร็็ว คืือ สะกาย (Sagaing) มะละแหม่่ง (Mawlamyine) มััณฑะเลย์์ (Mandalay) พะโค (Bago) เนปยีีดอ (Naypyitaw) และแปร (Pyay)
รัับชม เทท ซเว วิิน (Thet Swe Win) นัักเคลื่่�อนไหวต่่างศาสนา และผู้้�ก่่อคั้้�งและผู้้�อำนวยการบริิหาร Synergy - Social
Harmony Organization เล่่าเรื่่�องแคมเปญนี้้� (ภาษาอัังกฤษ):
https://drive.google.com/file/d/11m9l0Ttc2zmZLIFrOyS8rvsBun4ZkYZk/view
แคมเปญกุุหลาบขาวร่่วมสมััยในเมีียนมานี้้�ได้้รัับแรงบัันดาลใจมาจากการใช้้สััญลัักษณ์์ของ กุุหลาบขาว หรืือกลุ่่�มนัักศึึกษาต่่อต้้าน
นาซีีที่่�ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีีค.ศ. 1942
การเคลื่่�อนไหวใต้้ดิินนี้้�สนัับสนุุนการต่่อต้้านโดยไม่่ใช้้ความรุุนแรงเพื่่�อเป็็นวิิธีีต่่อต้้านการ
ปกครองของนาซีีในประเทศเยอรมนีี

แคมเปญกุุหลาบขาวในกรุุงย่่างกุ้้�งและเมืืองอื่่�นในเมีียนมา
(เครดิิต: เทท ซเว วิิน)

กลุ่่�มกุุหลาบขาวในเยอรมนีีได้้:
เขีียนและพิิมพ์์ใบปลิิวปลุุกใจให้้ชาวเยอรมัันเข้้าร่่วมต่่อต้้านการปกครองของนาซีีกัับตน
แจกจ่่ายใบปลิิวไปตามที่่�อยู่่�ที่่�สุ่่�มเลืือกจากสมุุดโทรศััพท์์ ที่่�มหาวิิทยาลััย และสถานที่่�อื่่�นๆ
เขีียนกราฟฟิิตีี “Down with Hitler” (“ฮิิตเลอร์์จงพิินาศ”) และ “Freedom” (“เสรีีภาพ”) บนกำำ�แพงทั่่�วเมืืองมิิวนิิค
เรื่่�องราวนี้้�อาจเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�น่่าสนใจเพื่่�อสอนเรื่่�องโฮโลคอสต์์พร้้อมกัับการอ้้างอิิงร่่วมสมััยในเมีียนมาและในภููมิิภาค
เรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ กุุหลาบขาว ขบวนการต่่อต้้านนาซีีของนัักศึึกษา (ภาษาอัังกฤษ):
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/white-rose

เทท ซเว วิิน พร้้อมสมาชิิกในครอบครััวกำลัังยื่่�นดอกไม้้ให้้กัับชาวมุุสลิิมในกรุุงย่่างกุ้้�ง
(เครดิิต: เทท ซเว วิิน)

คำถามชวนคิิด:
1. วิิธีีและเครื่่�องมืือเพื่่�อต่่อต้้านความรุุนแรงและความเกลีียดชัังต่่อชนกลุ่่�มน้้อยในปััจจุุบัันนี้้�มีีอะไรบ้้าง
2. เหตุุใดกลุ่่�มต่่อต้้านกุุหลาบขาวจากเยอรมนีีถึึงเป็็นต้้นแบบสำำ�หรัับเยาวชนในเมีียนมาและประเทศอื่่�นๆ ในปััจจุุบััน

“สะยาดอ บะดะตะ เส่่งดิิตะ (Sayadaw Badata Seindita) จาก Light มอบ
ดอกกุุหลาบสีีขาวให้้กัับเลขาธิิการของ KAICIID ท่่านไฟซาล บิิน มููอััมมาร์์ (H.E
Faisal Bin Muaammar) และที่่�ปรึึกษาอาวุุโส ศาตราจารย์์โมฮััมเมด อาบูู-ไนเมอร์์
(Professor Mohammed Abu-Nimer)
(เครดิิต: White Rose Facebook group)

อาลีี อััล-นาซานีี (Ali Al–Nasani) ผู้้�อำนวยการของ Heinrich Boell Stiftung กััมพููชาบอกเล่่าเรื่่�องราวของขบวนการกุุหลาบขาว
ให้้กัับชาวกััมพููชา, 2019 (เครดิิต: NEVER AGAIN Association)

สารบััญ

ราฟาล พานโควสกี้้� จาก NEVER AGAIN ใส่่เสื้้�อยืืดของแคมเปญกุุหลาบขาวของ
เมีียนมาและผู้้�ลี้้�ภััยเด็็กชาวโรฮิิงญาในบัังคลาเทศ, พฤศจิิกายน ค.ศ. 2019
(เครดิิต: NEVER AGAIN Association)

ข้้อมููลประเทศ (ประวััติโิ ดยย่่อ)

ไทย
ด้้านหน้้าของอาคารสถานที่่�ตั้้�งพิิพิิธภััณฑ์์ทางรถไฟไทย – พม่่า
(เครดิิต: พิิพิิธภััณฑ์์ทางรถไฟไทย – พม่่า)

ภููมิิหลัังและบริิบท
ข้้อเท็็จจริิงเบื้้�องต้้นเกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์สมััยใหม่่ของประเทศและเหตุุการณ์์หลัักที่่�เกี่่�ยวกัับความรุุนแรงหมู่่�
ไทยเป็็นเพีียงประเทศเดีียวในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ที่่�ไม่่เคยตกเป็็นอาณานิิคมตะวัันตก การปกครองด้้วยระบอบ
สมบููรณาญาสิิทธิิราชย์์ถููกยกเลิิกในปีีพ.ศ 2475 และตั้้�งแต่่นั้้�นเป็็นต้้นมา ‘ประเทศไทยมีีรััฐธรรมนููญ 20 ฉบัับ มีีการรััฐประหาร
12 ครั้้�งและอยู่่�ภายใต้้การปกครองของกองทััพกว่่า 34 ปีี’1
นี่่�จึึงทำให้้กองทััพกลายเป็็นส่่วนสำคััญของสถาบัันการเมืืองของไทย ความรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้�นส่่วนใหญ่่เกี่่�ยวข้้องกัับการขััดขืืนผู้้�มีี
อำนาจผ่่านการประท้้วงเพื่่�อเรีียกร้้องประชาธิิปไตยและสิิทธิิมนุุษยชน การประท้้วงและความทรงจำเกี่่�ยวกัับเหตุุการณ์์
เหล่่านี้้�เป็็นเรื่่�องโต้้แย้้งกัันในวาทกรรมสาธารณะในประเทศไทย
ตััวอย่่างของเหตุุการณ์์ต่่างๆ เหล่่านี้้� มีีเช่่น
ในปีี 2516 นัักศึึกษาได้้เรีียกร้้องให้้รััฐบาลทหารลงจากอำำ�นาจและให้้มีีการใช้้รััฐธรรมนููญฉบัับใหม่่ รััฐบาลสั่่�งการให้้ทหารยิิงเหล่่าผู้้�
ชุุมนุุม ส่่งผลให้้มีีผู้้�เสีียชีีวิิตทั้้�งหมด 77 รายและบาดเจ็็บอีีก 80 ราย ในปีี 2517 ได้้มีีการประกาศใช้้รััฐธรรมนููญฉบัับใหม่่ และรััฐบาล
ทหารถููกโค่่นอำำ�นาจลง
เหตุุการณ์์สัังหารหมู่่�นัักศึึกษาที่่�มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ – ในวัันที่่� 6 ตุุลาคม 2019 มีีการประท้้วงใหญ่่ที่่�มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ ท่่าพระจัันทร์์เพื่่�อคััดค้้านการเดิินทางกลัับมาของเผด็็จการ จอมพล ถนอม กิิตติิขจรหลัังจากลี้้�ภััยในต่่างประเทศ กลุ่่�มม็็อบ
ฝ่่ายขวาทำำ�การจู่่�โจมและสัังหารหมู่่�นัักศึึกษา ส่่งผลให้้มีีนัักศึึกษาเสีียชีีวิิตอย่่างน้้อย 46 คน มีีผู้้�บาดเจ็็บและถููกจัับกุุมจำำ�นวนมาก ทางการ
ไม่่สามารถหาตััวผู้้�กระทำำ�ผิิดได้้และไม่่มีีใครได้้รัับโทษจากการก่่อความรุุนแรงในครั้้�งนี้้�
พฤษภาทมิิฬ 2535 — อีีกหนึ่่ง� ตััวอย่่างการใช้้ความรุุนแรงเพื่่�อปราบปรามผู้้ป� ระท้้วงที่่เ� รีียกร้้องประชาธิิปไตย
ความขััดแย้้งในสามจัังหวััดชายแดนภาคใต้้
ประชากรส่่วนใหญ่่ในไทยเป็็นชาวพุุทธ ซึ่่ง� ชาวพุุทธนอกประเทศก็็ใช้้สิ่่ง� นี้้เ� ป็็นจุดุ อ้้างอิิงเช่่นกันั อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่า่ ประชากรส่่วนใหญ่่ของ
ประเทศจะเป็็นชาวพุุทธแต่่ก็มี็ คี วามหลายหลาก และยัังมีีกลุ่่�มชนพื้้�นเมืืองและกลุ่่�มชาติิพันั ธุ์์�อีกี มากมาย เช่่น ชาวม้้ง กะเหรี่่ย� ง มุุสลิิมมาเลย์์
และอื่่น� ๆ ชาวมุุสลิิมอาศััยอยู่่�เป็็นจำนวนมากในสามจัังหวััดชายแดนภาคใต้้ คืือ ปััตตานีี ยะลา และนราธิิวาส ซึ่่ง� เป็็นจังั หวััดที่่�อยู่่�ติิดกัับ
ชายแดนประเทศมาเลเซีีย ชาวมุุสลิิมเหล่่านี้้อ� าศััยอยู่่�ในพื้้�นที่่นี้้� ม� าเป็็นเวลานาน ความขััดแย้้งที่่�ยืดื เยื้้อ� เป็็นระยะเวลานานในสามจัังหวััด
ชายแดนภาคใต้้เป็็นเรื่่อ� งละเอีียดอ่่อนและมีีผลต่่ออารมณ์์เป็็นอย่่างมาก ความขััดแย้้งนี้้มี� อี งค์์ประกอบมากมาย ไม่่ว่า่ จะเป็็นชาติิพันั ธุ์์�
ความแตกต่่างทางศาสนา
และความขััดแย้้งทางการเมืืองระหว่่างชาวมุุสลิิมมาเลย์์ที่่ต้� อ้ งการรัักษาอััตลักั ษณ์์ของตนไว้้ซึ่่ง� ตรงข้้ามกัับ
อััตลักั ษณ์์ของชาวไทยพุุทธและกฎของไทยพุุทธ ภููมิภิ าคนี้้จึ� งึ ต้้องพบกัับความตึึงเครีียด ความรุุนแรง และการก่่อความรุุนแรงที่่�เกิิดขึ้้นกั
� บั
รััฐ เหตุุการณ์์ตากใบ เกิิดขึ้้น� เมื่่อ� วัันที่่� 25 ตุุลาคม 2547 ที่่�อำเภอตากใบ จัังหวััดนราธิิวาส โดยเริ่่ม� ต้้นมาจากชาวมุุสลิิมกว่่า 1,500
คนออกมาประท้้วงต่่อต้้านการจัับกุมุ ชาวมุุสลิิมด้้วยกััน การประท้้วงเกิิดความรุุนแรงขึ้้น� เมื่่อ� ชาวบ้้านปาก้้อนหิินในตำรวจที่่�ตอบโต้้ด้ว้ ยการ
ยิิงปืืนใส่่ฝูงู ชน มีีชาวมุุสลิิมและชาวพุุทธเสีียชีีวิติ ในเหตุุการณ์์นี้้� 85 จากการขาดอากาศหายใจและอาการบาดเจ็็บจากการโดนโถมทัับร่า่ ง
ระหว่่างที่่ถู� กู ขนตััวไปยัังค่่ายทหาร และทางการไม่่สามารถหาตััวผู้้�กระทำผิิดมาลงโทษได้้เช่่นเดีียวกัับกรณีีอื่่น� ๆ
คำถามชวนคิิด :
1. การปกครองโดยทหารในอดีีตส่่งผลกระทบต่่อการพััฒนาของประเทศในด้้านความสงบระหว่่างชาติิพัันธุ์์�อย่่างไรบ้้าง
2. การนำำ�ตััวผู้้ก� ระทำำ�ความผิิดมาลงโทษกรณีีการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนในอดีีตเป็็นสิ่่ง� จำำ�เป็็นสำำ�หรัับการสร้้างความปรองดองในประเทศหรืือไม่่
1 The State of Conflict and Violence in Asia, เข้้าถึึงข้้อมููลเมื่่�อวัันที่่� 3 กรกฎาคม 2565, https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2017/10/Thailand-StateofConflictandViolence.pdf

ประติิมานุุสรณ์์ 6 ตุุลา 19
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ท่่าพระจัันทร์์
(เครดิิต: Wikimedia Commons)

ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์นิิพนธ์์: หััวข้้อหลััก องค์์ประกอบหลัักของการสร้้างเครื่่�องเตืือนความทรงจำ
ชาวไทยอาจรู้้�สึึกว่่าโครงการเพื่่�อรำลึึกเหตุุการณ์์ที่่�เป็็นที่่�ถกเถีียงกััน เช่่น โครงการจััดตั้้�งพิิพิิธภััณฑ์์ 6 ตุุลา ของเอกชนนั้้�นเป็็นสิ่่�ง
ที่่�น่่าสนใจ โครงการนี้้�เริ่่�มขึ้้�นในปีี 2562 มีีการจััดแสดงที่่�มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์โดยใช้้ภาพถ่่ายและคลิิปเสีียงเพื่่�อบอกเล่่าเรื่่�อง
ราวว่่าเกิิดอะไรขึ้้�นในวัันที่่� 6 ตุุลาคม 2519 สำหรัับผู้้�จััดทำโครงการนี้้� นี่่�คืือโครงการเพื่่�อเล่่าเรื่่�องราวของเหยื่่�อความรุุนแรง
ของรััฐแต่่ละราย เรื่่�องราวของนัักศึึกษาที่่�อยู่่�ในธรรมศาสตร์์วัันนั้้�น และยัังเป็็นพื้้�นที่่�ปลอดภััยเพื่่�อครุ่่�นคิิดและถกเถีียงหััวข้้อสำคััญ
ต่่างๆ ทั้้�งในอดีีตและปััจจุุบัันของไทย มีีการจััดการสััมมนาหมู่่�คณะ การฉายภาพยนตร์์ การแสดงต่่างๆ และคอนเสิิร์์ตจากวง Rap
Against Dictatorship และวงสามััญชนหลายครั้้�ง
	อ่่านเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับ โครงการจััดตั้้�งพิิพิิธภััณฑ์์ 6 ตุุลา และการจััดแสดง และดููรููปภาพเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�
(ภาษาอัังกฤษ) : Thammasat University massacre remembered.
ชมการนำำ�เสนอเรื่่�อง โครงการจััดตั้้�งพิิพิิธภััณฑ์์ 6 ตุุลา ของภััทรภร ภู่่�ทอง (อ้้อ) ในการประชุุมสััมมนาที่่�จััดโดยองค์์การ
NEVER AGAIN Association เมื่่�อวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2564 (ภาษาไทย) ภััทรภรเป็็นนัักวิิจััยที่่�เน้้นเรื่่�องพิิพิิธภััณฑ์์และแฟ้้ม
ข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความรุุนแรงทางการเมืืองในอดีีตและความขััดแย้้งรุุนแรงที่่�ยัังเกิิดขึ้้�นอยู่่� และเป็็นหนึ่่�งในผู้้นำ� ำ�ของโครงการนี้้�
มีีการริิเริ่่�มเพื่่�อสร้้าง พิิพิิธภััณฑ์์สัันติิภาพในพื้้�นที่่�จัังหวััดชายแดนภาคใต้้ โดยเป็็นความพยายามสร้้างพื้้�นที่่�สาธารณะสำหรัับสัังคม
และการเมืืองเพื่่�อนำเสนอความขััดแย้้ง และโดยเฉพาะเรื่่�อง เหตุุการณ์์ตากใบ และสำหรัับกระบวนการประชาธิิปไตย การรวมผู้้�ที่่�
มีีความแตกต่่าง และเสีียงต่่างๆ ในชุุมชนท้้องถิ่่�นที่่�ได้้รัับผล กระทบจากความขััดแย้้งรุุนแรงในภาคใต้้ของไทย

การเข้้าชมแบบมีีไกด์์นำในพิิพิิธภััณฑ์์ 6 ตุุลา
(เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลของโครงการจััดตั้้�งพิิพิิธภััณฑ์์ 6 ตุุลา)

คำถามชวนคิิด :
1. การรำำ�ลึึกถึึงการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนในอดีีตมีีผลต่่อวััฒนธรรมประชาธิิปไตยร่่วมสมััยอย่่างไร
2. สิ่่�งที่่�เหยื่่�อสร้้างขึ้้�นเพื่่�อต่่อต้้านการปฏิิเสธและการบิิดเบืือนเหตุุการณ์์รุุนแรงนั้้�นมีีความสำำ�คััญอย่่างไร

‘ประตููแดง’ หลัักฐานของเหตุุการณ์์ ชายสองคนถููกแขวนคอที่่�ประตููนี้้�เมื่่�อวัันที่่�
24 กัันยายน 2519 หลัังจากแจกโปสเตอร์์ประท้้วงการเดิินทางเข้้าประเทศของ
เผด็็จการ จอมพลถนอม กิิตติิขจร
(เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลของโครงการจััดตั้้�งพิิพิิธภััณฑ์์ 6 ตุุลา)
ผู้้�จัดั ใช้้เทคโนโลยีีโลกเสมืือนเพื่่�อแสดงความจริิง
(เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลของโครงการจััดตั้้ง� พิิพิธภั
ิ ณั ฑ์์ 6 ตุุลา)

เสื้้อ� ผ้้าของผู้้�เสีียชีีวิติ
(เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลของโครงการจััดตั้้ง� พิิพิธภั
ิ ณั ฑ์์ 6 ตุุลา)

บทบาทของประเทศในสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง มีีการสร้้างเครื่่�องเตืือนความทรงจำของสงครามโลกครั้้�งที่่�สองหรืือไม่่
และอยู่่�ในรููปแบบใด
ประเทศไทย (หรืือที่่�รู้้�จัักในชื่่�อ สยาม จนถึึงปีี 2482) เป็็นประเทศที่่�เป็็นกลางจนกระทั่่�งถููกกองทััพญี่่�ปุ่่�นรุุกรานในวัันที่่� 8 ธัันวาคม
2485 หลัังจากที่่�ต่่อสู้้�กัับกองทััพญี่่�ปุ่่�นเป็็นเวลาสั้้�นๆ ประเทศไทยก็็ตกลงเป็็นพัันธมิิตรกัับญี่่�ปุ่่�นและกลายเป็็นรััฐหุ่่�นเชิิด และ
ประกาศสงครามกัับฝ่่ายสััมพัันธมิิตรในวัันที่่� 25 มกราคม 2486
มีีการพููดถึึงสงครามโลกครั้้�งที่่�สองในหนัังสืือประวััติิศาสตร์์และมีีอนุุสาวรีีย์์เพื่่�อรำลึึกถึึงเหตุุการณ์์นี้้�หลายแห่่ง แต่่ในความเป็็นจริิง
แล้้ว สงครามโลกครั้้�งที่่�สองกลัับถููกด้้อยความสำคััญในวาทกรรมสาธารณะ ไม่่มีีการพููดถึึงความทรงจำด้้านประวััติิศาสตร์์และเรื่่�อง
การเข้้าร่่วมสงครามของไทยในหลายแง่่ ไม่่เป็็นที่่�รัับรู้้�ของสาธารณะ และไม่่มีีการถกเถีียงเรื่่�องนี้้� ตััวอย่่างของแง่่มุุมต่่างๆ เช่่น การที่่�
ไทยเข้้าร่่วมสงครามโดยอยู่่�ข้้างเดีียวกัับญี่่�ปุ่่�น และการที่่�กรุุงเทพฯ ถููกฝ่่ายสััมพัันธมิิตรถล่่มด้้วยระเบิิด เป็็นต้้น วาทกรรมอย่่างเป็็น
ทางการให้้เหตุุผลการเข้้าร่่วมสงครามของไทยกัับญี่่�ปุ่่�นโดยใช้้เหตุุผลเชิิงปฏิิบััติิเท่่านั้้�น
กาญจนบุุรีี
จัังหวััดที่่�ตั้้�งอยู่่�ทางตะวัันตกของไทยและอยู่่�ติิดกัับชายแดนพม่่านั้้�นมีีสิ่่�งที่่�ตกทอดมาจากสงครามโลกครั้้�งที่่�สองและ
อาจใช้้อ้้างอิิงในบริิบทเรื่่�องโฮโลคอสต์์และความทรงจำด้้านประวััติิศาสตร์์ของประเทศไทยและภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ได้้
ตััวอย่่างของสถานที่่�ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง เช่่น ‘สะพานข้้ามแม่่น้้ำแคว’ อนุุสาวรีีย์์ไทยานุุสรณ์์ และสุุสาน
ทหารสััมพัันธมิิตร นอกจากนี้้�ยัังมีีอนุุสาวรีีย์์อีีกจำนวนมากเพื่่�อรำลึึกถึึงและแสดงแง่่มุุมต่่างๆ ของสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง โดยมีีสอง
แห่่งที่่�ควรได้้รัับความสนใจเป็็นพิิเศษ คืือ พิิพิิธภััณฑ์์ช่่องเขาขาด และ พิิพิิธภััณฑ์์ทางรถไฟไทย – พม่่า
พิิพิิธภััณฑ์์ช่่องเขาขาดถููกสร้้างขึ้้�นเพื่่�อรำลึึกถึึงเชลยสงครามชาวออสเตรเลีียและเชลยสงครามจากฝ่่ายสััมพัันธมิิตรที่่�ถููกกองทััพ
ญี่่�ปุ่่�นบัังคัับให้้สร้้างทางรถไฟสายไทย-พม่่าระยะทาง 415 กิิโลเมตร ญี่่�ปุ่่�นต้้องการทางรถไฟสายนี้้�เพราะเป็็นช่่องทางการขนส่่ง
เสบีียงหลัักของตนในช่่วงสงคราม รััฐบาลออสเตรเลีียเป็็นผู้้�สนัับสนุุนการสร้้างพิิพิิธภััณฑ์์ช่่องเขาขาดนี้้�

อนุุสาวรีีย์์เพื่่�อรำลึึกถึึงการต่่อสู้้�กองทััพญี่่�ปุ่่�นของยุุวชนทหารไทยเมื่่�อประเทศถููกรุุกรานระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สองในเดืือนธัันวาคม 2485 อนุุสาวรีีย์์นี้้�ตั้้�งอยู่่�ไม่่ไกล
จากตััวเมืืองชุุมพร (เครดิิต: Wikimedia Commons)

พิิพิิธภััณฑ์์ทางรถไฟไทย – พม่่าเป็็นสถานที่่�สำหรัับทำการค้้นคว้้าเรื่่�องทางรถไฟไทย-พม่่า เก็็บรวบรวมและขยายข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ของอดีีตเชลยสงครามในเอเชีียอาคเนย์์กว่่า 106,000 คน (โดยส่่วนมากจะเป็็นเชลยที่่�สร้้างทางรถไฟไทย-พม่่า) พิิพิิธภััณฑ์์และ
ศููนย์์สำหรัับการค้้นคว้้าและข้้อมููลแห่่งนี้้�เป็็นของเอกชนและเปิิดในปีี 2546 คำบรรยายและข้้อมููลต่่างๆ ทั้้�งหมดในนิิทรรศการเป็็น
ภาษาไทยและภาษาอัังกฤษ ทางพิิพิิธภััณฑ์์ขอเชิิญให้้ชาวไทยเข้้าชมพิิพิิธภััณฑ์์นี้้� นอกจากนี้้� นัักเรีียนจากโรงเรีียนรััฐบาลยัังสามารถ
เข้้าชมโดยไม่่เสีียค่่าใช้้จ่่ายอีีกด้้วย พิิพิิธภััณฑ์์แห่่งนี้้�ตั้้�งอยู่่�ตรงสถานที่่�ที่่�สร้้างทางรถไฟ โดยอยู่่�ห่่างจากทางรถไฟ 200 เมตรและ
ห่่างจากสุุสาน 100 เมตร การจััดแสดงจะเน้้นไปที่่�เหยื่่�อและมุุมมองของเหยื่่�อ และมีีการแสดงให้้เห็็นว่่าสภาพการทำงานนั้้�นโหด
ร้้าย (โรคภััยต่่างๆ การขาดแคลนอาหาร สุุขอนามััยที่่�ย่่ำแย่่ ที่่�พัักที่่�ไม่่ดีี การทำงานหนัักเกิินไป และความเหนื่่�อยล้้า) และเชลยถููก
ปฏิิบััติิด้้วยความรุุนแรงมากแค่่ไหน การจััดแสดงในพิิพิิธภััณฑ์์ทางรถไฟไทย-พม่่ายัังแสดงให้้เห็็นว่่าประวััติิศาสตร์์ได้้รัับการบัันทึึก
ไว้้เป็็นอย่่างดีี ผู้้�ที่่�ทำงานในพิิพิิธภััณฑ์์มัักมาจากครอบครััวที่่�มีีความสััมพัันธ์์กัับประวััติิศาสตร์์นี้้� กิิจกรรมภายในพิิพิิธภััณฑ์์ได้้รัับ
การสนัับสนุุนจากรััฐบาลออสเตรเลีีย เนเธอร์์แลนด์์และสหราชอาณาจัักร เชลยสงครามฝ่่ายสััมพัันธมิิตรชาวสหราชอาณาจัักร
เนเธอร์์แลนด์์ และออสเตรเลีียกว่่า 13,000 และเชลยสงครามชาวอเมริิกาอีีกจำนวนหนึ่่�งเสีียชีีวิิตระหว่่างกลางปีี 2485
และเดืือนสิิงหาคม 2488 อย่่างไรก็็ตาม จากข้้อมููลของพิิพิิธภััณฑ์์ แรงงานทาสชาวเอเชีียจากพม่่า ชวา และมาลายา
นั้้�นเป็็นกลุ่่�มที่่�มีีจำนวนมากที่่�สุุด คืือ 240,000 คน และมีีผู้้�เสีียชีีวิิตจำนวน 10,000 คน ซึ่่�งเป็็นเรื่่�องที่่�แทบไม่่มีีผู้�รู้้ ้�และ
แทบไม่่มีีผู้้�เขีียนเกี่่�ยวกัับเรื่่�องนี้้�เลยแม้้กระทั่่�งที่่�การจััดแสดงนี้้�และที่่�อื่่�นๆ
อ่่านประวััติิโดยย่่อของทางรถไฟไทย-พม่่าและพิิพิิธภััณฑ์์ทางรถไฟไทย – พม่่าได้้ที่่� (ภาษาอัังกฤษ):
http://www.tbrconline.com/history.htm

ด้้านหน้้าของอาคารสถานที่่�ตั้้�งพิิพิิธภััณฑ์์ทางรถไฟไทย – พม่่า
(เครดิิต: พิิพิิธภััณฑ์์ทางรถไฟไทย – พม่่า)

ห้้องสรุุปจำนวนผู้้�เสีียชีีวิิตและผู้้�ที่่�เสีียชีีวิิตจากการสร้้างทางรถไฟ
(เครดิิต: พิิพิิธภััณฑ์์ทางรถไฟไทย – พม่่า)
ส่่วนต้้นของการจััดแสดง (เครดิิต: พิิพิิธภััณฑ์์ทางรถไฟไทย – พม่่า)

รศ.ดร.วริิตตา ศรีีรัตน
ั า ได้้เขีียนถึึงพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์แห่่งที่่�สามที่่�ตั้้ง� อยู่่�ในจัังหวััดกาญจนบุุรีี คืือ หอศิิลป์์และพิิพิธภั
ิ ณ
ั ฑ์์สงครามโลกครั้้ง� ที่่� 2
ที่่�ตั้้ง� ขึ้้น� เมื่่�อปีี 2538 โดยอรััญ จัันทร์์ศิริิ ิ นัักธุุรกิิจค้้าอััญมณีี โดยรศ.ดร.วริิตตา ได้้วิพิ ากษ์์วิจิ ารณ์์และเขีียนเกี่่ย� วกัับความพยายาม
รำลึึกและบููชาภาพของฮิิตเลอร์์2 พิิพิิธภััณฑ์์แห่่งนี้้�ตั้้�งอยู่่�ใกล้้สะพานข้้ามแม่่น้้ำแควโดยสามารถมองเห็็นแม่่น้้ำแควได้้ รศ.ดร.วริิตตา
ได้้เขีียนไว้้ว่่า สะพานแห่่งนี้้�เป็็นผลจากความพยายามของรััฐบาลในปีี 2503 เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์และเตรีียมรองรัับประวััติิศาสตร์์
สงครามโลกครั้้�งที่่�สองในเวอร์์ชั่่�นที่่�ปรัับเปลี่่�ยนแล้้วสำหรัับนัักท่่องเที่่�ยวที่่�รู้้�จัักภาพยนตร์์เรื่่�อง สะพานเดืือดเลืือดเชลยศึึก หรืือ
Bridge on the River Kwai ที่่�ออกฉายในปีี 2500 นอกจากความพยายามของรััฐบาลไทยที่่�จะลบความร่่วมมืืออย่่างใกล้้ชิิดกัับ
ญี่่�ปุ่่�นระหว่่างสงครามและการใช้้แรงงานทาสชาวเอเชีียออกจากประวััติิศาสตร์์แล้้ว ในปีี 2503 รััฐบาลไทยยัังได้้เปลี่่�ยนชื่่�อแม่่น้้ำใน
จัังหวััดกาญจนบุุรีีใหม่่เพื่่�อให้้ตรงกัับจิินตนาการที่่�เกิิดจากภาพยนตร์์เรื่่�องนี้้�3
การสร้้างประวััติิศาสตร์์ในไทยไม่่ได้้จบลงที่่�ความพยายามของรััฐบาลไทยในการตั้้�งชื่่�อสะพานและแม่่น้้ำใหม่่ อาจสามารถมองว่่าหอ
ศิิลป์์และพิิพิิธภััณฑ์์สงครามโลกครั้้�งที่่� 2 นี้้�เป็็นส่่วนขยายของพิิพิิธภััณฑ์์ที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุุดของจัังหวััดกาญจนบุุรีี คืือ พิิพิิธภััณฑ์์สงคราม
อัักษะและเชลยศึึก หรืือ “JEATH War Museum” ชื่่�อของพิิพิิธภััณฑ์์นี้้�มาจากตััวย่่อที่่�ทำให้้เข้้าใจผิิด (และตั้้�งใจให้้มีีเสีียงคล้้องจอง
กัับคำว่่า “death” หรืือ ความตาย) โดยตััวย่่อมาจากคำว่่า ญี่่�ปุ่่�น (Japan) อัังกฤษ (England) อเมริิกา (America) ออสเตรเลีีย
(Australia) ไทย (Thailand) และฮอลแลนด์์ (Holland) พิิพิิธภััณฑ์์แห่่งนี้้�สร้้างขึ้้�นในปีี 2520 โดยหลวงพ่่อวััดชััยชุุมพล4 ในส่่วน
ของ JEATH นี้้� ผู้้�เยี่่�ยมชมสามารถเดิินผ่่านกระท่่อมจำลองที่่�ผู้้�สร้้างคิิดว่่าจำลองมาจากที่่�อยู่่�อาศััยของเชลยสงครามที่่�ก่่อสร้้างทาง
รถไฟ ท่่ามกลางสิ่่�งของจััดแสดงที่่�ได้้มาจากที่่�ต่่างๆ (เช่่น แสตมป์์ เหรีียญกษาปณ์์ เครื่่�องดนตรีี สััตว์์ที่่�ถููกสตาฟไว้้) ที่่�มีีอยู่่�ทั่่�วบริิเวณ
จััดแสดงเพื่่�อรำลึึกถึึงสงครามไทย-พม่่านั้้�น มีีรููปปั้้�นปููนแบบที่่�สามารถพบได้้ทั่่�วไปในวััดของอดอล์์ฟ ฮิิตเลอร์์ยืืนอยู่่�ข้้างกัับโจเซฟ
สตาลิิน ไม่่มีีการพููดถึึงกููลััก (Gulag – ค่่ายกัักขัังและใช้้แรงงานนัักโทษ - ผู้้�แปล) ในข้้อความชีีวประวััติิทั้้�งภาษาไทยและอัังกฤษของ
โจเซฟ สตาลิิน ส่่วนข้้อความชีีวประวััติิทั้้�งภาษาไทยและอัังกฤษของอดอล์์ฟ ฮิิตเลอร์์ก็็ไม่่มีีการพููดถึึงโฮโลคอสต์์ อย่่างไรก็็ตาม มีี
การแปะบทความภาษาไทยจากหนัังสืือพิิมพ์์เกี่่�ยวกัับค่่ายกัักกัันเอาช์์วิิทซ์์ (Auschwitz concentration camp) ไว้้ใกล้้ๆ กัับรููปปั้้�นปููน
ของฮิิตเลอร์์ ซึ่่�งดููเหมืือนว่่าเป็็นการกระทำที่่�เพิ่่�งนึึกขึ้้�นได้้ทีีหลััง ตามชื่่�อย่่อของ JEATH พิิพิิธภััณฑ์์แห่่งนี้้�ได้้ชวนเชื่่�อและสร้้างเรื่่�อง
ราวของทางรถไฟไทย-พม่่าขึ้้�นมาใหม่่โดยอ้้างว่่าผู้้�ที่่�เสีียชีีวิิตนั้้�นมีีเพีียงแค่่เชลยสงครามจากฝ่่ายสััมพัันธมิิตรเท่่านั้้�น การยกย่่อง
กองทััพญี่่�ปุ่่�นของไทยยัังเห็็นได้้จากการนำอัักษร “J” สำหรัับคำว่่า ญี่่�ปุ่่�น (Japan) เข้้ามารวมไว้้อีีกด้้วย การกระทำเช่่นนี้้�เป็็นการ
ทำลายล้้างความจริิงที่่�ว่่า แรงงานชาวเอเชีียที่่�ไม่่ว่่าจะถููกบัังคัับหรืือมาด้้วยความสมััครใจเพราะเชื่่�อว่่าจะได้้รัับค่่าแรงที่่�สููงขึ้้�นนั้้�นต่่าง
ก็็ทุุกข์์ทรมานและเสีียชีีวิิตระหว่่างการสร้้างทางรถไฟสายนี้้�เช่่นกััน
นอกจากนี้้� ยัังมีีการอ้้างอิิงที่่�น่่าสนใจเกี่่�ยวกัับขบวนการเสรีีไทยอีีกด้้วย ขบวนการเสรีีไทยเป็็นขบวนการใต้้ดิินเพื่่�อต่่อต้้านกอง
กำลัังญี่่�ปุ่่�นระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง ขบวนการเสรีีไทยได้้รัับการรำลึึกถึึงในฐานะที่่�ให้้ความร่่วมมืือกัับสถานทููตสหรััฐอเมริิกา
ในประเทศไทย และถืือว่่าเป็็นการร่่วมมืือกัันระหว่่างไทยและสหรััฐอเมริิกา โดยในเว็็บไซต์์ของสถานทููตได้้ระบุุไว้้ว่่า:
2 การนำเสนอระหว่่างการประชุุมสััมมนา วัันที่่� 23-26 พฤศจิิกายน 2564
3 Braithwaite, R.W. and Leiper, Neil. ‘Contests on the River Kwai: How a Wartime Tragedy
Became a Recreational, Commercial and Nationalistic Plaything’. Current Issues in Tourism. Vol. 13. No. 4 (July 2010) Taylor & Francis, p.323.
4 Lenon, John. ‘Kanchanaburi and the Thai-Burma Railway: Disputed Narratives in the Interpretation of War’. International Journal of Tourism Cities. International Tourism Studies Association. Vol.
4. No. 1 (2018): p.147.

รููปถ่่ายของรููปปั้้�นปููนในรููปแบบที่่�สามารถพบได้้ทั่่�วไปในวััด ของอดอล์์ฟ ฮิิตเลอร์์ยืืนอยู่่�
ข้้างกัับโจเซฟ สตาลิินและบทความในหนัังสืือพิิมพ์์และข้้อความชีีวประวััติิที่่�พิิพิิธภััณฑ์์
สงครามอัักษะและเชลยศึึก จัังหวััดกาญจนบุุรีี (เครดิิต: รศ.ดร.วริิตตา ศรีีรััตนา)

“นัักศึึกษาไทยที่่�ศึึกษาอยู่่�ในสหรััฐอเมริิกาในมหาวิิทยาลััยที่่�มีีชื่่�อเสีียงเช่่น คอร์์แนล (Cornell) คาลเทค (Caltech) และเอ็็มไอทีี
(MIT) ได้้อาสาเข้้ารัับการฝึึกในกองทััพและกลัับไปยัังประเทศไทยซึ่่�งเป็็นบ้้านเกิิดเพื่่�อต่่อสู้้�เพื่่�อเสรีีภาพ บุุคคลเหล่่านี้้�เป็็นสมาชิิกคนแรกๆ
ของกลุ่่�มที่่�ต่่อมามีีชื่่�อว่่า ขบวนการเสรีีไทย อาสาสมััครของเสรีีไทยมีีส่่วนอย่่างหาค่่ามิิได้้ในการเตรีียมภาคพื้้�นให้้พร้้อมสำำ�หรัับการกลัับมา
ของอำำ�นาจอธิิปไตยของไทย”5
ลัักษณะของความหลากหลายทางสัังคม ชนกลุ่่�มน้้อยหลัักในประเทศ และกรณีีการลงโทษหลัังปีี 2488
5 Commemoration of Seri Thai Movement’, เข้้าถึึงข้้อมููลในเดืือนมกราคม 2565, https://th.usembassy.gov/commemoration-seri-thai-movement/

คำถามชวนคิิด :
1. ปััญหาหลัักในการรำำ�ลึึกถึึงบทบาทที่่�ซัับซ้้อนของประเทศไทยระหว่่าง
สงครามโลกครั้้�งที่่�สองคืืออะไร
2. การไม่่พููดถึึงแรงงานทาสชาวเอเชีียที่่�มีีส่่วนในการก่่อสร้้างทางรถไฟ
ไทย-พม่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการบิิดเบืือนหรืือเป็็นการปฏิิเสธความรุุนแรง
ที่่�เกิิดขึ้้�นหรืือไม่่ จะสามารถรวมแรงงานเหล่่านี้้�เข้้าไปในการเล่่าเรื่่�องและ
สามารถนำำ�เสนอแรงงานเหล่่านี้้�ด้้วยวิิธีีใดได้้บ้้าง

ขบวนการเสรีีไทยระหว่่างการเข้้ายึึดครองของญี่่�ปุ่่�นระหว่่างประมาณปีี 2490 และประมาณปีี 2488
(เครดิิต: ไม่่ทราบเจ้้าของภาพ, Wikimedia Commons)

ประเทศไทยมีีชุุมชน ชนกลุ่่�มน้้อยและชนพื้้�นเมืืองที่่�หลากหลาย คืือ ชาวไทยอีีสาน/ไทยลาว 13 ล้้านคน ผู้้�สืืบเชื้้�อสายชาวจีีน 9.5
ล้้านคน (ประมาณ 14 เปอร์์เซ็็นต์์) มุุสลิิมมาเลย์์ 1.5 ล้้านคน ขแมร์์ 1.4 ล้้านคน ชนพื้้�นเมืืองที่่�ราบสููง 923,257 คน และกลุ่่�ม
ชนเผ่่าเร่่ร่่อนกลางท้้องทะเล 10,000 คน
อ่่านเกี่่�ยวกัับชนกลุ่่�มน้้อยในประเทศไทยเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� (ภาษาอัังกฤษ) : https://minorityrights.org/country/thailand/
Patani Artspace ถููกสร้้างขึ้้�นโดยอาจารย์์เจะอัับดุุลเลาะ เจ๊๊ะสอเหาะ อาจารย์์เจะอัับดุุลเลาะต้้องการสร้้างโอกาสให้้กัับศิิลปิินอายุุ
น้้อยที่่�มาจากชนกลุ่่�มน้้อยหรืือที่่�นำเสนอกลุ่่�มผู้้�ด้้อยโอกาสในจัังหวััดภาคใต้้ของไทย ที่่� Patani Artspace นี้้� ศิิลปะเป็็นสื่่�อสำหรัับการ
พููดคุุย การประนีีประนอม และการรำลึึกถึึงความรุุนแรงในอดีีต
สามารถติิดตาม Patani Artspace ได้้ทางเฟซบุ๊๊�ก: https://www.facebook.com/PataniArtspaceArtMuseum และชม คำถามชวนคิิด :
การนำเสนอของอาจารย์์เจะอัับดุุลเลาะ เจ๊๊ะสอเหาะประชุุมสััมมนาที่่�จััดโดยองค์์การ NEVER AGAIN Association เมื่่�อ ความหลากหลายทางวััฒนธรรมของไทยสามารถช่่วยในการทำำ�ความเข้้าใจและ
การรำำ�ลึึกโฮโลคอสต์์และอาชญากรรมรุุนแรงอื่่�นๆ ได้้อย่่างไร
วัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2564 (ภาษาไทย)
ประเทศไทยไม่่เคยมีีชุุมชนชาวยิิวอย่่างจริิงจัังมาก่่อนนอกจากผู้้�อพยพชาวยิิวและนัักท่่องเที่่�ยวชาวยิิวจากอิิสราเอล สหรััฐอเมริิกา
ออสเตรเลีีย และอื่่�นๆ แต่่ในปััจจุุบััน สมาคมชาวยิิวในประเทศไทย (Jewish Association of Thailand) เป็็นตััวแทนของชุุมชนชาว
ยิิวในประเทศไทยและอาจมีีชาวยิิวหลายร้้อยคนอาศััยอยู่่�ในไทยโดยเฉพาะในกรุุงเทพฯ ในทางประวััติิศาสตร์์แล้้ว มีีพ่่อค้้าชาวยิิว
อยู่่�ในสยามในสมััยอาณาจัักรอยุุธยา มีีชาวยิิวจากยุุโรปตะวัันออกและรััสเซีียจำนวนหนึ่่�งเข้้ามาในไทยในช่่วงปลายศตวรรษที่่� 18
และหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�หนึ่่�ง ในช่่วงทศวรรษที่่� 1930 ชาวยิิวเยอรมัันบางคนเดิินทางมาประเทศไทยเพื่่�อหนีีการลงโทษในนาซีี
เยอรมนีี
หลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สองสิ้้�นสุุดลง ชาวยิิวอเมริิกัันจำนวนหนึ่่�งและทั้้�งจากอิิรััก อิิหร่่าน และอาฟกานิิสถานได้้เข้้ามาตั้้�งถิ่่�นฐานใน
ไทย ชาวยิิวเหล่่านี้้�มัักมีีความเกี่่�ยวข้้องกัับธุุรกิิจต่่างๆ ที่่�มีีผลต่่อเศรษฐกิิจของประเทศและเห็็นว่่าไทยเป็็นประเทศที่่�มีีความใจกว้้าง
ในระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง ชาวยิิวเหล่่านี้้�ถููกมองว่่าเป็็นศััตรููและถููกญี่่�ปุ่่�นสงสััยว่่าให้้ความช่่วยเหลืือฝ่่ายสััมพัันธมิิตร (เช่่น
เดีียวกัับในกรณีีของชาวยิิวพม่่า) ทหารชาวยิิวบางคนถููกคุุมขัังในค่่ายเชลยสงครามของญี่่�ปุ่่�นที่่�กาญจนบุุรีี นี่่�เป็็นหััวข้้อที่่�ยัังต้้อง
ค้้นคว้้าเพิ่่�มเติิมต่่อไป
อ่่านเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับชุุมชนชาวยิิวในไทย (ภาษาอัังกฤษ) :
https://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/TH
2. ประเภทของการปฏิิเสธและการบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์และการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ที่่�มีีอยู่่�

ผู้้�ที่่�รู้้�และสนใจประวััติิศาสตร์์และประเพณีีของชาวยิิวในเมืืองไทยนั้้�นมีีไม่่มาก และความรู้้�เกี่่�ยวกัับโฮโลคอสต์์ในไทยก็็มีีไม่่มากเช่่น
กัันโดยส่่วนมากแล้้วคนจะรู้้�เรื่่�องโฮโลคอสต์์จากป็็อปคััลเจอร์์ (วััฒนธรรมที่่�ผู้้�คนนิิยมในสมััยนั้้�นๆ) ต่่างๆ เช่่น จากหนัังเรื่่�อง ชะตา
กรรมที่่�โลกไม่่ลืืม (Shindler’s List) หรืือ ยิ้้�มไว้้โลกนี้้�ไม่่มีีสิ้้�นหวััง (Life is Beautiful) และมีีการแปลหนัังสืือเรื่่�อง บัันทึึกลัับของ
'แอนน์์ แฟร้้งค์์' (The Diary of Anne Frank) เป็็นภาษาไทยด้้วยเช่่นกััน ในส่่วนของหนัังสืือเรีียนมาตรฐานวิิชาประวััติิศาสตร์์นั้้�นมีี
เพีียงข้้อมููลพื้้�นฐานเกี่่�ยวกัับโฮโลคอสต์์เท่่านั้้�น
สถานทููตของประเทศยุุโรปกลางและยุุโรปตะวัันออกกลายเป็็นหนึ่่�งในแหล่่งข้้อมููลหลัักเกี่่�ยวกัับโฮโลคอสต์์และสงครามโลกครั้้�ง
ที่่�สองโดยมีีการจััดนิิทรรศการและการบรรยายต่่างๆ เพื่่�อนำเสนอข้้อมููลเหล่่านี้้� อย่่างไรก็็ดีี การนำเสนอข้้อเท็็จจริิงในบางครั้้�ง
เป็็นการตีีความเพื่่�อให้้เข้้ากัับเรื่่�องราวของชาติิตนเอง (หรืือเรื่่�องราวชาติินิิยมของชาติิตนเอง) โดยเน้้นไปที่่�ด้้านบวกต่่างๆ เช่่น ผู้้�ให้้
ความช่่วยเหลืือชาวยิิว (Righteous among Nations) แต่่เลี่่�ยงที่่�จะพููดถึึงความซัับซ้้อนทั้้�งหมดของโฮโลคอสต์์ ซึ่่�งรวมไปถึึงบทบาท
ต่่างๆ ที่่�ประชากรในชาติิตนได้้กระทำ
การบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์ในวาทกรรมสาธารณะในไทยมีีหลายประเภท คืือ การด้้อยค่่าโฮโลคอสต์์ การชื่่�นชมและการทำให้้นาซีีและ
ฮิิตเลอร์์เป็็นเรื่่�องปกติิ (หรืือ Nazi chic – การแต่่งกายเลีียนแบบนาซีีและการใช้้สััญลัักษณ์์ท่่าทางของนาซีีโดยคิิดว่่าเป็็นเรื่่�องที่่�ดููดีี
โดยไม่่เข้้าใจถึึงความหมายที่่�แท้้จริิง - ผู้้�แปล) และทฤษฎีีสมคบคิิดเกี่่�ยวกัับชาวยิิวอีีกมากมาย
เทรนด์์ของ Nazi chic ในป็็อปคััลเจอร์์ของไทยกลายเป็็นเรื่่�องสำคััญในกิิจกรรมนอกหลัักสููตรในโรงเรีียนและในมหาวิิทยาลััย กล่่าว
คืือ มีีการใช้้สััญลัักษณ์์นาซีีในขบวนพาเหรดของโรงเรีียน ในกิิจกรรมในมหาวิิทยาลััย และในพิิธีีรัับปริิญญา
ในประเทศไทยนั้้�น Nazi chic อาจเกิิดจากข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่าเครื่่�องแบบและสััญลัักษณ์์ของนาซีี (เครื่่�องหมายสวััสดิิกะสีีดำ และ
Reichsadler หรืือ “อิินทรีีย์์จัักรวรรดิิ” (“Imperial Eagle”)) ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของตััวมาสคอตในงานที่่�จััดขึ้้�นเป็็นพิิเศษ โดยถืือ
เป็็นเพีียงเครื่่�องประดัับสำหรัับนัักแสดงในวงการบัันเทิิงหรืืองานพาเหรดคนดัังเท่่านั้้�น ดัังจะเห็็นได้้จากการจััดแสดงสำหรัับงาน
วัันคริิสต์์มาสในห้้างสรรพสิินค้้าใหญ่่แห่่งหนึ่่�งในใจกลางกรุุงเทพฯ เมื่่�อปีี 2562 ในรููปด้้านล่่าง ซึ่่�งเป็็นปีีเดีียวกัับหนึ่่�งในสมาชิิก
วง BNK48 ซึ่่�งเป็็นวงเกิิร์์ลไอดอลที่่�มีีชื่่�อเสีียงของไทยได้้ใส่่เสื้้�อสััญลัักษณ์์นาซีีขึ้้�นแสดงในรายการโทรทััศน์์สองวัันก่่อนวัันรำลึึกถึึง
เหตุุการณ์์ฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�สากล (International Holocaust Remembrance Day)6 แม้้ว่่าจะมีีแฟนเพลงของ BNK48 จำนวนหนึ่่�ง
พยายามแก้้ตััวให้้นัักร้้องคนดัังกล่่าวว่่าเธอไม่่ทราบความหมายของสััญลัักษณ์์นี้้�เพราะตนเองก็็ไม่่ทราบเช่่นกััน แต่่เหตุุผลเรื่่�องความ
รู้้�เท่่าไม่่ถึึงการณ์์นั้้�นน่่าจะเป็็นเพีียงข้้ออ้้างเพีียงเท่่านั้้�น
รศ.ดร.วริิตตา ศรีีรััตนา นัักวิิจััยของ โครงการ ของเราจากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยอธิิบายถึึงสาเหตุุหลัักของการชื่่�นชมและการ
6 มติิ 60/7 ของสมััชชาสหประชาชาติิเมื่่�อวัันที่่� 1 พฤศจิิกายน 2548 ประกาศให้้วัันที่่� 7 มกราคมของทุุกปีี ซึ่่�งเป็็นที่่�ค่่ายกัักกัันเอาช์์วิิทซ์์ได้้รัับการปลดปล่่อยโดยกองทััพแดงในปีี 2488 เป็็นวัันรำลึึกถึึงเหตุุการณ์์
ฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�สากลเพื่่�อเป็็นการระลึึกถึึงผู้้�เสีียชีีวิิตจากโฮโลคอสต์์

พิิชญาภา นาถา สมาชิิกวง BNK48 ใส่่เสื้้�อธงนาซีีบนเวทีี
(เครดิิต: https://www.khaosodenglish.com/)

ทำให้้นาซีีและฮิิตเลอร์์เป็็นเรื่่�องปกติิในไทยและในภููมิิภาคนี้้�ว่่า “การทำำ�ให้้ผู้้นำ� ำ�ที่่�แข็็งแกร่่งในสงครามโลกครั้้ง� ที่่ส� อง เช่่น สตาลิินและฮิิต
เลอร์์ กลายเป็็นคนดีีในไทยนั้้น� เป็็นสิ่่ง� สะท้้อนประวััติศิ าสตร์์อันั ยาวนานของประเทศที่่ต้้� องอยู่่�ภายใต้้การเป็็นอาณานิิคมในประเทศตนเองเมื่่อ�
ถููกปกครองด้้วยระบอบสมบููรณาญาสิิทธิิราชย์์ ระบอบอุุปถััมภ์์ของอำำ�มาตยาธิิปไตย และลััทธิิอำ�ำ นาจนิิยมของกองทััพ การที่่�เราผ่่านการ
รััฐประหารที่่� “ประสบความสำำ�เร็็จ” มาแล้้ว 13 ครั้้ง� ตั้้�งแต่่ปีี 2475 (และยัังไม่่มีแี นวโน้้มว่่าจะไม่่มีกี ารทำำ�รััฐประหารอีีก) เราจึึงเห็็นวาทกรรมที่่�
พยายามทำำ�ให้้การสัังหารบุุคคลต่่างๆ ของรััฐทั้้ง� ในอดีีตและปััจจุบัุ นั และโฮโลคอสต์์กลายเป็็นเรื่่อ� งที่่ถูู� กต้้องเพื่่�อความมั่่น� คงของประเทศ เพื่่�อ
ผู้้นำ� �ทั้้
ำ ง� ในอดีีตและปััจจุบัุ นั และเพื่่�อบุุคคลที่่ไ� ด้้รัับการเคารพว่่าเป็็น “กึ่่ง� เทพ” ด้้วยเช่่นกััน” นอกจากนี้้� การกระทำของกองทััพญี่่�ปุ่่�นในช่่วง
สงครามที่่�หลายคนมองว่่าเป็็นประวััติิศาสตร์์ของภููมิิภาคนั้้�นดููเป็็นเรื่่�องที่่�ใกล้้ตััวกว่่า (เพราะฮิิตเลอร์์อยู่่�ในยุุโรปและโฮโลคอสต์์เกิิด
ขึ้้�นในยุุโรป) ด้้วยความคิิดเช่่นนี้้� คนเหล่่านี้้�จึึงไม่่เชื่่�อมโยงฮิิตเลอร์์กัับการสัังหารชาวยิิวจำนวนหกล้้านคนในยุุโรปโดยตรง
“ห้้องที่่�เห็็นนี้้�มีีชื่่�อว่่า “ห้้องคอมมิิวนิิสต์์” เป็็นห้้องที่่�แขกเข้้าพัักชื่่�นชอบ (จากบทความ Outrage over love hotel’s Hitler
Room”) จะเห็็นว่่าในห้้องมีีรููปและสััญลัักษณ์์ซึ่่�งจะเป็็นเรื่่�องผิิดปกติิมากๆ ในยุุโรป นั่่�นคืือมีีรููปอดอล์์ฟ ฮิิตเลอร์์ สััญลัักษณ์์ดาว
แดง และค้้อนและเคีียว (ซึ่่�งเป็็นสััญลัักษณ์์ของคอมมิิวนิิสต์์ - ผู้้�แปล) ห้้องนี้้�เป็็นตััวอย่่างที่่�ชััดเจนและเป็็นฉากหลัังของบทวิิเคราะห์์
เรื่่�องวััฒนธรรมของเทรนด์์ Nazi chic และคอมมิิวนิิสต์์เป็็นเรื่่�องเท่่ในประเทศไทยของดิิฉััน ดิิฉัันขอยืืนยัันว่่าเทรนด์์เหล่่านี้้�ก่่อให้้เกิิด
ปััญหาเรื่่�องลััทธิิการบููชาบุุคคลและการไม่่สนใจที่่�จะรัับรู้้�ประวััติิศาสตร์์สงครามโลกครั้้�งที่่�สองในไทย และสามารถมองได้้ว่่าเป็็นผลจากและ
เป็็นสิ่่�งสะท้้อนประวััติิศาสตร์์อัันยาวนานของประเทศที่่�ต้้องอยู่่�ภายใต้้การเป็็นอาณานิิคมในประเทศตนเองเมื่่�อถููกปกครองด้้วยระบอบ
สมบููรณาญาสิิทธิิราชย์์ ระบอบอุุปถััมภ์์ของอำำ�มาตยาธิิปไตย และลััทธิิอำำ�นาจนิิยมของกองทััพ” “ห้้องคอมมิิวนิิสต์์” ที่่�มีีรููปฮิิตเลอร์์
ประดัับและเป็็นสถานที่่�ที่่�ใช้้ประกอบกิิจชั่่�วคราวที่่�ถููกออกแบบมาเพื่่�อรองรัับความต้้องการที่่�สกปรกนั้้�นสามารถมองว่่าเป็็นเพีียงเรื่่�องทาง
โลกและเป็็นลััทธิิบููชาฮิิตเลอร์์และสตาลิินในเวอร์์ชัันที่่�ปรัับใช้้เพื่่�อการพาณิิชย์์เพีียงเท่่านั้้�น"
รัับชมการนำเสนอของรศ.ดร. วริิตตา ศรีีรััตนา เรื่่�อง ‘The Land of Smiles, Nazi Chic and Communist Cool’ ได้้
ในวารสารการประชุุมสััมมนาของเรา (ภาษาอัังกฤษ)

รููปจาก Lovevillahotel.com ที่่�ตีีพิิมพ์์ในหนัังสืือพิิมพ์์บางกอกโพสต์์
(เครดิิต: https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1553074/
outrage-over-love-hotels-hitler-room;
รศ.ดร.วริิตตา ศรีีรััตนา)

อคติิที่่�มีีทั่่�วไปในทั่่�วโลกก็็ปรากฏในไทยและในภููมิิภาคนี้้�เช่่นกััน ตััวอย่่างเช่่น ทฤษฎีีสมคบคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับชาวยิิวในฐานะส่่วนหนึ่่�ง
ของทฤษฎีีสมคบคิิดทั่่�วโลก เช่่น การโทษชาวยิิวอเมริิกัันว่่าเป็็นต้้นเหตุุของความวุ่่�นวายทางการเมืืองในไทย7 ทฤษฎีีสมคบคิิดมััก
จะต้้องมีีกลุ่่�มแพะรัับบาปเสมอ เช่่น ชนกลุ่่�มน้้อยชาวยิิว ผู้้�คนมัักหัันไปเชื่่�อทฤษฎีีสมคบคิิดเมื่่�ออยู่่�สถานการณ์์วิิกฤติิ และจะโทษชน
กลุ่่�มน้้อยในชุุมชนต่่างๆ ที่่�มีีประเพณีีวััฒนธรรมและประวััติิศาสตร์์อัันยาวนาน มัักมีีการเผยแพร่่โฆษณาชวนเชื่่�อเพื่่�อต่่อต้้านชนกลุ่่�ม
น้้อยและข่่าวปลอม (หรืือเฟคนิิวส์์) ในภููมิิภาคนี้้�โดยใช้้โซเชีียลมีีเดีียเป็็นเครื่่�องมืือ บางครั้้�งผู้้�นำศาสนาอาจหลงเชื่่�อและช่่วยกระจาย
ข้้อมููลเหล่่านี้้�ด้้วย เราสามารถต่่อต้้านข้้อมููลที่่�เป็็นเท็็จและโฆษณาชวนเชื่่�อเหล่่านี้้�ได้้โดยการให้้ความรู้้� ซึ่่�งจะกลายเป็็นเครื่่�องมืือที่่�
แต่่ละคนสามารถใช้้เพื่่�อแยกแยะข้้อมููลที่่�จริิงออกจากข้้อมููลเท็็จ ช่่วยให้้เกิิดการคิิดวิิเคราะห์์ รู้้�จัักข้้อเท็็จจริิงที่่�อ้้างอิิงจากข้้อเท็็จจริิง
ในคำให้้การและการค้้นคว้้าต่่างๆ และยัังช่่วยให้้ใช้้มุุมมองต่่างๆ เพื่่�อค้้นหาแหล่่งข้้อมููลที่่�น่่าเชื่่�อถืืออีีกด้้วย
3. โครงการริิเริ่่�มของภาครััฐและเอกชนเพื่่�อป้้องกััน/ต่่อต้้านการปฏิิเสธ
7 Are you serious? Thai royalists blame Jews for political unrest’, https://www.ucanews.com/news/are-you-serious-thai-royalists-blame-jews-for-political-unrest/90213#, เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 1
สิงหาคม 2564

ชายไทยแต่่งกายด้้วยเครื่่�องแบบนาซีีในการจััดแสดงวัันคริิสต์์มาส
ในห้้างสรรพสิินค้้าแห่่งหนึ่่�งในกรุุงเทพฯ เมื่่�อปีี 2562
(เครดิิต: Twitter (Stickboy Bangkok)

รููปร้้านไก่่ทอดฮิิตเลอร์์ ที่่�ตอนหลัังเปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น ไก่่ทอดเอชเลอร์์ ในปีี 2556
ร้้านตั้้�งอยู่่�ที่่�จัังหวััดอุุบลราชธานีีและเชีียงราย และปััจจุุบัันได้้ปิิดตััวลงแล้้ว
(เครดิิต: Shuo & Zhaokun; รศ.ดร.วริิตตา ศรีีรััตนา)

กลุ่่�มนัักศึึกษาแต่่งกายด้้วยเครื่่�องแบบเรดการ์์ด
(กองกำลัังพิิทัักษ์์แดงหรืือขบวนการยุุวชนแดงระหว่่างการปฏิิวััติิวััฒนธรรมในจีีน – ผู้้�แปล)
และทำท่่าการทำความเคารพแบบนาซีี
(เครดิิต: https://www.khaosodenglish.com/politics/2017/01/28/contrition-silpakorns-nazi-chic-stink-falls-shortholocaust-memorial-day, เข้้าถึึงข้้อมููลเมื่่�อวัันที่่� 1 สิิงหาคม 2564)

แม้้จะมีีปััญหามากมาย แต่่สำำ�นัักงานใหญ่่ขององค์์กรด้้านสิิทธิิมนุุษยชนหลายแห่่งในภููมิิภาคนี้้�ก็็ตั้้�งอยู่่�ในประเทศไทย เช่่น องค์์กร
Fortify Rights โปรแกรมด้้านสัันติิภาพและสิิทธิิมนุุษยชนของมหาวิิทยาลััยมหิิดลซึ่่�งเป็็นมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียง
ใต้้ก็็ตั้้�งอยู่่�ในไทยเช่่นกััน สถานทููตอิิสราเอลและสถานทููตประเทศอื่่�นๆ มัักจะจััดงานรำำ�ลึึกเหตุุการณ์์โฮโลคอสต์์โดยมีีการเชิิญตััวแทน
จากรััฐบาลเข้้าร่่วมด้้วยอยู่่�เป็็นประจำำ� ดููเหมืือนว่่าประเทศไทยมีีศัักยภาพมากมายที่่�จะพััฒนาและสนัับสนุุนการศึึกษาเรื่่�องโฮโลคอสต์์ใน
อนาคตได้้
	รศ.ดร.วริิตตา ศรีีรัตั นา ผู้้�เขีียนของเราจากจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััยเน้้นย้ำำ��ว่่า การสนัับสนุุนการศึึกษาด้้านยุุโรปกลางและยุุโรป
ตะวัันออกในประเทศไทยนั้้�นเป็็นวิิธีีที่่�จะช่่วยให้้ประชาชนชาวไทยตั้้�งคำำ�ถามและรื้้�อแนวคิิดแนวโน้้มในการสรรเสริิญการปกครองแบบ
เผด็็จการ โดยสามารถทำำ�ได้้ผ่่านโครงการอบรมครููอาจารย์์และนัักเรีียนนัักศึึกษาชาวไทย และผ่่านทางกิิจกรรมด้้านวััฒนธรรมนอก
หลัักสููตรที่่�มีีการใช้้หนัังสืือและการสนทนาเกี่่�ยวกัับประวััติิศาสตร์์ของยุุโรปกลางและยุุโรปตะวัันออก หรืือภาพยนตร์์เกี่่�ยวกัับความโหด
ร้้ายของสงครามโลกครั้้�งที่่�สองโดยเฉพาะโฮโลคอสต์์ (รวมถึึงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับการประหารบุุคคลที่่�มีีความหลากหลายทางเพศและบุุคคลที่่�มา
จากชุุมชนโรม่่า (ชาวยิิปซีี - ผู้้�แปล) ซึ่่�งข้้อมููลเหล่่านี้้�เป็็นข้้อมููลที่่�คนทั่่�วไปในประเทศไทยไม่่ทราบ)
ตััวอย่่างของผลกระทบของการศึึกษาด้้านยุุโรปกลางและยุุโรปตะวัันออกในไทยที่่�มีีต่่อการรื้้�อความคิิดเรื่่�อง Nazi chic และ
คอมมิิวนิิสต์์เป็็นเรื่่�องเท่่ที่่�เกิิดขึ้้�นเมื่่�อไม่่นานมานี้้�จะเห็็นได้้จากการฉายภาพยนตร์์เรื่่�อง Nabarvené ptáce หรืือ The Painted Bird
(2562) ต่่อสาธารณชนที่่�คณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และมีีการพููดคุุยกัับวาคลาฟ มาร์์โฮล (Václav Marhoul)
ผู้้�กำกัับภาพยนตร์์ชาวเช็็กหลัังจากที่่�ภาพยนตร์์จบด้้วย The Painted Bird เป็็นเรื่่�องราวของเด็็กชายชาวยิิวที่่�ต้้องหาวิิธีีเอาชีีวิิต
รอดในยุุโรปกลางและยุุโรปตะวัันออกที่่�พัังพิินาศจากสงคราม ภาพยนตร์์ที่่�เต็็มไปด้้วยข้้อถกเถีียงเรื่่�องความรุุนแรงที่่�เกิิดจากการ
ปกครองของนาซีีและคอมมิิวนิิสต์์เรื่่�องนี้้�สร้้างขึ้้�นจากนวนิิยายชื่่�อเดีียวกัันของเจอร์์ซีี โคชิินสกีี (Jerzy Kosinski) ภาพยนตร์์เรื่่�องนี้้�
ใช้้ภาษา Medžuslovjansky หรืือภาษาที่่�ผู้้�พููดภาษาสลาวิิกภาษาต่่างๆ ใช้้เพื่่�อสื่่�อสารกัับผู้้�ที่่�พููดภาษาสลาวิิกที่่�ต่่างจากภาษาของตน
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการระบุุสถานที่่�เนื่่�องจากเป็็นภาพยนตร์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความโศกเศร้้าที่่�มีีร่่วมกัันในยุุโรปกลางและยุุโรปตะวััน ออกและ
เกี่่�ยวข้้องกัับความโหดร้้ายสากลของสงครามที่่�อยู่่�เหนืือเส้้นแบ่่งเขตแดน
องค์์กร NEVER AGAIN Association ได้้ร่่วมมืือกัับพระสงฆ์์จากไทย บัังคลาเทศ กััมพููชา เมีียนมา ลาว และเวีียดนามที่่�จำำ�
พรรษาในประเทศไทย โดยท่่านลาบลูู บารััว (Venerable Lablu Barua) จากวััดพรหมรัังษีี ได้้จััดให้้มีีการบรรยายและพููดคุุยเกี่่�ยวกัับ
โฮโลคอสต์์และการสนทนาระหว่่างศาสนาสำำ�หรัับพระสงฆ์์และนัักเรีียนที่่�วิิทยาลััยพุุทธศาสนานานาชาติิ มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลงกรณราช
วิิทยาลััย จัังหวััดอยุุธยา และได้้มีีการเชิิญเจเรมีี โจนส์์ (Jeremy Jones) สมาชิิกจากองค์์กร NEVER AGAIN ที่่�อาศััยอยู่่�ที่่�กรุุงซิิดนีีย์์
และเป็็นผู้้�เชี่่�ยวชาญระหว่่างศาสนาและเป็็นผู้้�นำำ�ชุุมชนชาวยิิวและท่่านไมเคิิล ชููดริิค (Michael Schudrich) หััวหน้้าแรบไบของโปแลนด์์
มาเป็็นผู้้�บรรยายด้้วย
คำถามชวนคิิด :

ท่่านลาบลูู บารััว ถ่่ายรููปคู่่�กัับป้า้ ยแคมเปญ WeRemember
(เพื่่�อรำลึึกโฮโลคอสต์์) ที่่�กุฏิุ ใิ นกรุุงเทพฯ
เมื่่�อวัันที่่� 27 มกราคม 2562 (เครดิิต: ซานจอย บารััว
ชอว์์ดูรีู ี (Sanjoy Barua Chowdhury))

ท่่านลาบลูู บารััว (ที่่�สองจากซ้้าย) ระหว่่างการเดิินทางไปโปแลนด์์และสมาชิิกขององค์์กร NEVER AGAIN
ในกรุุงวอร์์ซอ (พฤศจิิกายน 2562, เครดิิต: นาตาเลีีย ซิิเนีียวา)

1. เราสามารถทำ�ำอะไรได้บ้างเพื่อจัดการเทรนด์ ‘Nazi chic’ ในป็อปคัลเจอร์ในประเทศไทยและในประเทศอื่นๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
2. บทบาทของผู้้นำ� ำ�ทางศาสนา เช่่น พระสงฆ์์ ในการระบุุและรัับมืือการปฏิิเสธและการบิิดเบืือน โฮโลคอสต์์นั้้�นมีี
อะไรบ้้าง

ท่่านลาบลูู บารััว เข้้าเยี่่�ยมชมบริิเวณในที่่�อยู่่�อาศััยของชาวยิิวในกรุุงวอร์์ซอ
และอนุุสรณ์์สถาน Warsaw Ghetto Fighters พฤศจิิกายน 2562
(เครดิิต: นาตาเลีีย ซิิเนีียวา)

การอภิิปรายออนไลน์์ของท่่านลาบลูู บารััว (ที่่�สามจากซ้้าย) พระสงฆ์์รููปอื่่�นๆ และนาตาเลีีย ซิิเนีียวา (Natalia
Sineaeva) จากองค์์กร NEVER AGAIN เรื่่�องการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์� การศึึกษาระหว่่างศาสนาและเรื่่�องสัันติิภาพ
(เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลของท่่าน ลาบลูู บารััว)

การพบปะของผู้้�นัับถืือศาสนาต่่างๆ ระหว่่างท่่านลาบลูู บารััว นัักวิิชาการชาวพุุทธ ดร. ซานจอย บารััว ชอว์์ดููรีี (Sanjoy Barua Chowdhury) และเจเรมีี โจนส์์ (Jeremy Jones)
(กลาง), กรุุงเทพฯ, มกราคม 2563 (เครดิิต: แฟ้้มข้้อมููลของ ท่่านลาบลูู บารััว)

สารบััญ

อภิิธานศััพท์์ของคำศััพท์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับโฮโลคอสต์์
ลััทธิิต่่อต้้านชาวยิิว (Antisemitism) — ความเกลีียดชัังและอคติิที่่�มีีต่่อชาวยิิวในฐานะกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�หรืือกลุ่่�มผู้้�นัับถืือศาสนา ลััทธิิต่่อต้้านชาวยิิวมีีหลายรููปแบบและมีีการพััฒนาเมื่่�อเวลาผ่่านไป
รากเหง้้าของลััทธิิต่่อต้้านชาวยิิวมาจากลััทธิิต่่อด้้านศาสนายููดาห์์ ศาสนายิิวหรืือศาสนายููดาห์์เป็็นความเชื่่�อของชาวยิิวและเป็็นศาสนาที่่�มีีพระเจ้้าองค์์เดีียวที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุุด ตามประวััติิศาสตร์์แล้้ว ชาวยิิว
มัักจะอาศััยอยู่่�ในดิินแดนที่่�ปกครองโดยกลุ่่�มศาสนาอื่่�นเป็็นส่่วนใหญ่่ เช่่น ชาวคริิสต์์ ชาวยิิวมัักได้้รัับการปฏิิบััติิว่่าเป็็น “คนอื่่�น” ในดิินแดนเหล่่านี้้� พวกเขาไม่่ยอมนัับถืือศาสนาคริิสต์์และกลายเป็็นแพะ
รัับบาปเมื่่�อมีีเหตุุการณ์์ไม่่ดีีเกิิดขึ้้�นในสัังคมที่่�ตนอาศััยอยู่่� ตลอดระยะเวลาในประวััติิศาสตร์์มีีข่่าวลืือ เรื่่�องโกหก และข้้อมููลผิิดๆ เกี่่�ยวกัับชาวยิิวมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ และเรื่่�องราวเหล่่านี้้�หลายเรื่่�องก็็ยัังเป็็นที่่�
พููดถึึงอยู่่�จนทุุกวัันนี้้� ความเกลีียดชัังนี้้�มัักนำไปสู่่�การแบ่่งแยกและความรุุนแรง ลััทธิิต่่อต้้านชาวยิิวเหยีียดสีีผิิวสมััยใหม่่นั้้�นเกิิดจากความเกลีียดชัังชาวยิิวเพราะมีีความแตกต่่างทาง “กายภาพ” กล่่าว
คืือเพราะเป็็นเชื้้�อชาติิที่่� “ด้้อย” กว่่า ลััทธิิต่่อต้้านชาวยิิวกัับทฤษฎีีสมคบคิิดนั้้�นมีีความเชื่่�อมโยงกัันอย่่างใกล้้ชิิด อีีกคำที่่�มีีการใช้้คืือคำว่่า eliminationist antisemitism ซึ่่�งเป็็นคำที่่�อ้้างถึึงลััทธิิต่่อต้้าน
ชาวยิิวของนาซีีและเป้้าหมายที่่�คนเหล่่านี้้�ต้้องการคืือกำจััดชาวยิิวทั้้�งหมดให้้สิ้้�นซาก ลััทธิิการต่่อต้้านไซออนนิิสต์์ (Anti-Zionism) หมายถึึงความเกลีียดชัังประเทศอิิสราเอลซึ่่�งเป็็นประเทศของชาวยิิว
คุุณสามารถดููคำนิิยามของลััทธิิต่่อต้้านชาวยิิวของ IHRA ได้้ที่่�นี่่� (ภาษาอัังกฤษ)
ทฤษฎีีสมคบคิิดต่่อต้้านชาวยิิว (Antisemitic conspiracy theories) — เรื่่�องเล่่าต่่อต้้านชาวยิิวและคำโกหกว่่าชาวยิิวใช้้อำนาจและอิิทธิิพลเพื่่�อชัักใยและควบคุุมรััฐบาลทั่่�วโลก ทฤษฎีีสมคบ
คิิดนี้้�เกิิดจากความมุ่่�งร้้ายชาวยิิวในสมััยโบราณและลััทธิิต่่อต้้านชาวยิิวสมััยใหม่่ องค์์ประกอบสำคััญของทฤษฎีีสมคบคิิดคืือ การสัังเวยเลืือด (blood libel) ซึ่่�งคืือการกล่่าวหาอย่่างผิิดๆ ว่่าชาวยิิวใช้้
เลืือดของเด็็กๆ ที่่�ไม่่ใช่่ชาวยิิว (มัักจะเป็็นชาวคริิสต์์) เพื่่�อทำพิิธีีต่่างๆ ข่่าวลืือเรื่่�องการสัังเวยเลืือดนี้้�ขยายออกไปโดยกว้้างโดยนาซีีในระหว่่างที่่�เกิิดเหตุุการณ์์โฮโลคอสต์์ เราสามารถพบตััวอย่่างของ
ตำนานเหล่่านี้้�ได้้ในโลกปััจจุุบัันนี้้�ด้้วย
ค่่ายมรณะเอาชวิิตซ์์-เบีียร์์เคเนา (Auschwitz–Birkenau extermination camp) — ค่่ายมรณะและค่่ายกัักกัันที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดในช่่วงสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง (ปััจจุุบัันได้้กลายเป็็นพิิพิิธภััณฑ์์) มีีชาย
หญิิง และเด็็กกว่่า 1.1 ล้้านคนเสีียชีีวิิตที่่�นี่่� ค่่ายมรณะเอาชวิิตซ์์-เบีียร์์เคเนากลายเป็็นสััญลัักษณ์์สำคััญของโฮโลคอสต์์
ฝ่่ายอัักษะ (Axis powers) — การรวมตััวกัันที่่�นำโดยเยอรมนีี อิิตาลีี และญี่่�ปุ่่�นเพื่่�อต่่อต้้านฝ่่ายสััมพัันธมิิตรระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง ประเทศสมาชิิกอื่่�นๆ ที่่�อยู่่�ฝ่่ายอัักษะก็็เช่่น ฮัังการีี โรมาเนีีย
สโลวาเกีีย บััลแกเรีีย โครเอเชีีย และฟิินแลนด์์
ผู้้�เพิิกเฉยต่่อเหตุุการณ์์ (Bystander) — ผู้้�ที่่�ไม่่กระทำการใดๆ ต่่อและไม่่สนใจการลงโทษชาวยิิวระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สองโดยมีีเหตุุผลหลายประการ กล่่าวกัันว่่าผู้้�เพิิกเฉยต่่อเหตุุการณ์์ถืือ
เป็็นคนส่่วนใหญ่่ของสัังคม บุุคคลและกลุ่่�มคนต่่างๆ ไม่่จำเป็็นต้้องอยู่่�ภายใต้้หมวดหมู่่�เดีียวเท่่านั้้�น เพราะในระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สองนั้้�นมีีทางเลืือกหลายอย่่าง คุุณสามารถเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมได้้ที่่�นี่่�
(ภาษาอัังกฤษ): https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/bystanders
ผู้้�สมรู้้�ร่่วมคิิด (Collaborator) — ประเทศยุุโรปที่่�อยู่่�ฝ่่ายอัักษะร่่วมมืือกัับนาซีีเยอรมนีีโดยการใช้้กฎหมายต่่อต้้านชาวยิิว รััฐวิิชีีฝรั่่�งเศส (Vichy France) เป็็นชื่่�อของรััฐฝรั่่�งเศสที่่�เป็็นอิิสระอย่่างเป็็น
ทางการ โดยมีีนายพลฟีีลิิป เปแต็็ง (Philippe Pétain) เป็็นผู้้�นำในระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง รััฐวิิชีีฝรั่่�งเศสใช้้นโยบายให้้ความร่่วมมืือกัับนาซีีเยอรมนีีที่่�ยึึดครองทางเหนืือและทางตะวัันตกของ
ฝรั่่�งเศส ในประเทศที่่�ถููกฝ่่ายอัักษะยึึดครองจะมีีบุุคคลและองค์์การต่่างๆ ที่่�ร่่วมมืือกัับนาซีีโดยมีีแรงจููงใจหลัักมากจากลััทธิิชาติินิิยม ลััทธิิต่่อต้้านชาวยิิว และลััทธิิต่่อต้้านคอมมิิวนิิสต์์
ค่่ายมรณะ (Death camps) — นาซีีได้้สร้้างค่่ายไว้้ห้้าแห่่งในโปแลนด์์ที่่�อยู่่�ภายใต้้การยึึดครองในปลายปีี ค.ศ.1941 จนถึึงต้้นปีีค.ศ.1942 โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อฆ่่ามนุุษย์์จำนวนมาก ค่่ายเบลเซค (Belzec) ค่่าเชลมโน (Chełmno) ค่่ายโซบิิโบร์์ (Sobibor) เทรบลิิงก้้า (Treblinka) ไมดาเนก (Maidanek) และเอาชวิิตซ์์-เบีียร์์เคเนา (Auschwitz–Birkenau) ถููกสร้้างขึ้้�นเพื่่�อสัังหารคนนัับแสนโดย
การใช้้ก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์ ค่่ายเหล่่านี้้�ตั้้�งอยู่่�ในบริิเวณป่่าทึึบ ห่่างไกลจากโลกภายนอก และสามารถเข้้าถึึงได้้โดยทางรถไฟ

ลััทธิิฟาสซิิสต์์ (Fascism) — อุุดมการณ์์ทางการเมืืองและการเคลื่่�อนไหวของมวลชนที่่�เกิิดขึ้้�นในหลายรััฐในยุุโรประหว่่างปีีค.ศ.1919-1945 ลััทธิิฟาสซิิสต์์ใช้้หลัักการของลััทธิิชาติินิิยมที่่�เน้้น
การใช้้กำลัังทหาร (militaristic nationalism) การหลอมรวมความหลากหลายเป็็นหนึ่่�งเดีียวของวััฒนธรรม (cultural homogeneity) และการเป็็นปรปัักษ์์กัับประชาธิิปไตย
การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์� (Genocide) — ราฟาเอล เลมกิิน (Rafael Lemkin) เป็็นทนายความที่่�แนะนำแนวคิิดของ ‘การฆ่่าล้้างเผ่่านพัันธุ์์�’ ในปีีค.ศ. 1943 คำนี้้�มาจากนโยบายของนาซีีที่่�มีีต่่อชาวยิิว
ระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สองเป็็นหลััก แนวคิิดนี้้�ถููกใช้้ในอนุุสััญญาสหประชาชาติิว่่าด้้วยการป้้องกัันและลงโทษอาชญากรรมการล้้างเผ่่าพัันธุ์์�มนุุษย์์ ค.ศ. 1948 (UN Convention on the Prevention
and Punishment of the Crime of Genocide (1948)) คำคำนี้้�มีีความหมายกว้้างกว่่าแนวคิิดของ ‘โฮโลคอสต์์’ และมีีความหมายมากกว่่าการฆาตกรรม การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�คืือการทำลายล้้างกลุ่่�ม
ชาติิพัันธุ์์� เชื้้�อชาติิ ศาสนา ประชาชน วััฒนธรรม หรืือกลุ่่�มที่่�มีีโครงสร้้างทางสัังคมไม่่ว่่าจะทั้้�งหมดหรืือเพีียงส่่วนหนึ่่�งโดยจงใจและอย่่างเป็็นระบบ การฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�เป็็นอาชญกรรมต่่อมนุุษยชาติิที่่�
ร้้ายแรงที่่�สุุด
โฮโลคอสต์์ (The Holocaust) — การสัังหารและการกำจััดชาวยิิวยุุโรปอย่่างเป็็นระบบที่่�รััฐเป็็นผู้้�สนัับสนุุนระหว่่างปีีค.ศ.1933-1945 โดยการปกครองระบอบนาซีีและพัันธมิิตรในประเทศใน
ยุุโรปที่่�ถููกยึึดครอง บางคนอาจนิิยามคำว่่า ‘โฮโลคอสต์์’ ให้้กว้้างกว่่านี้้�โดยรวมเหยื่่�อกลุ่่�มอื่่�นๆ เข้้าไปด้้วย คืือ ชาวยิิปซีี (ชาวโรม่่า) ผู้้�ที่่�รัักเพศเดีียวกััน คนพิิการ และกลุ่่�มอื่่�นๆ เอลีี วีีเซล (Elie Wiesel)
ผู้้�รอดชีีวิิตจากโฮโลคอสต์์ชาวโรมาเนีียได้้ใช้้คำนี้้�ในช่่วงต้้นทศวรรษที่่� 1960 โดยใช้้เป็็นคำอุุปมาที่่�เป็็นสััญลัักษณ์์ของการเผาผู้้�คนในเตาเผาศพในค่่ายมรณะของนาซีี โชอาห์์ (Shoah) คืือคำว่่าโฮโลคอสต์์ในภาษาฮิิบรูู และมีีความหมายจำกััดเพีียงแค่่การกำจััดชาวยิิวเพีียงอย่่างเดีียวเท่่านั้้�น
การปฏิิเสธโฮโลคอสต์์ (Holocaust Denial) — ชุุดคำพููดอัันเป็็นเท็็จที่่�ว่่าเหตุุการณ์์โฮโลคอสต์์ไม่่เคยเกิิดขึ้้�นและเป็็นเรื่่�องที่่�แต่่งขึ้้�นมาทั้้�งหมด คุุณสามารถดููคำนิิยามเชิิงปฏิิบััติิการของคำว่่า การ
ปฏิิเสธและการ บิิดเบืือนโฮโลคอสต์์ ของ IHRA ได้้ที่่�นี่่�
การบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์ (Holocaust Distortion) — การบิิดเบืือนและการใช้้ข้้อเท็็จจริิงทางประวััติิศาสตร์์เกี่่�ยวกัับโฮโลคอสต์์เพื่่�อประโยชน์์ของตน การบิิดเบืือนโฮโลคอสต์์มีีหลายประเภท ซึ่่�ง
รวมไปถึึงการปฏิิบััติิราวกัับว่่าโฮโลคอสต์์ไม่่ใช่่เรื่่�องสำคััญและการด้้อยค่่าโฮโลคอสต์์ และการลดความสำคััญของโฮโลคอสต์์
International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) — หรืือที่่�รู้้�จัักกัันในชื่่�อว่่า Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance, and Research
(the ITF) จนถึึงเดืือนมกราคม ค.ศ.2013 องค์์กรนี้้�เป็็นองค์์กรระหว่่างรััฐบาลที่่�ก่่อตั้้�งขึ้้�นในปีีค.ศ.1998 โดยรวมรััฐบาลและผู้้�เชี่่�ยวชาญต่่างๆ เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ พััฒนาและสนัับสนุุนการศึึกษา
การค้้นคว้้า และการรำลึึกเหตุุการณ์์โฮโลคอสต์์ทั่่�วโลก และเพื่่�อส่่งเสริิมฉัันทามติิของแถลงการณ์์ของการประชุุมนานาชาติิ ณ กรุุงสต็็อกโฮล์์มว่่าด้้วยเหตุุการณ์์โฮโลคอสต์์ ( Declaration of the
Stockholm International Forum on the Holocaust)
ลััทธิินาซีี/นาซีี (Nazism/Nazi) — ลััทธิิสัังคมนิิยมแห่่งชาติิ (National Socialism (ภาษาเยอรมััน: Nationalsozialismus)) ซึ่่�งเป็็นอุุดมการณ์์และการปฏิิบััติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอดอล์์ฟ ฮิิตเลอร์์ (Adolf
Hitler) และพรรคนาซีีในนาซีีเยอรมนีี (1933-1945) ลััทธิินาซีีเป็็นรููปแบบหนึ่่�งของลััทธิิฟาสซิิสต์์ โดยเป็็นลััทธิิที่่� ต่่อต้้านระบบประชาธิิปไตยเสรีีและระบอบรััฐสภา ลััทธิินาซีีนี้้�จะมีีการรวมลััทธิิต่่อ
ต้้านชาวยิิวเหยีียดสีีผิิว ลััทธิิต่่อต้้านคอมมิิวนิิสต์์และลััทธิิเหยีียดผิิวโดยวิิทยาศาสตร์์หนุุนหลััง (scientific racism) เข้้าไปด้้วย
ขบวนการนีีโอนาซีี (Neo-Nazi movements) — ขบวนการเคลื่่�อนไหวหลัังสงครามทางการทหาร สัังคม และการเมืืองที่่�ชื่่�นชอบฮิิตเลอร์์และต้้องการนำลััทธิินาซีีกลัับมา ลััทธิินีีโอนาซีีสนัับสนุุน
ความเกลีียดชัังและลััทธิิที่่�เชื่่�อในความสููงส่่งของคนขาว (white supremacy) ขบวนการนีีโอนาซีีสนัับสนุุนให้้มีีการทำร้้ายชนกลุ่่�มน้้อยทางชาติิพัันธุ์์�และเชื้้�อชาติิ ซึ่่�งรวมไปถึึงชาวยิิว ชาวโรม่่า (ยิิปซีี)
และชาวมุุสลิิม เราสามารถพบขบวนการนีีโอนาซีีได้้ในทุุกภููมิิภาคในโลก

การพิิจารณาคดีีนููเรมเบิิร์์ก (The Nuremberg Trial) — จััดขึ้้�นระหว่่างปีีค.ศ.1945-1946 และได้้ลงโทษผู้้�ทำความผิิดชาวนาซีีที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักกัันดีีจำนวน 24 คนด้้วยข้้อหาอาชญากรรมต่่อ
สัันติิภาพ อาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมต่่อมวลมนุุษยชาติิ การพิิจารณาคดีีนี้้�เป็็นการพิิจารณาคดีีนานาชาติิครั้้�งแรกที่่�ประเทศสััมพัันธมิิตรและตััวแทนของประเทศที่่�ถููกนาซีียึึดครองเป็็นผู้้�ว่่า
ความเพื่่�อใช้้เป็็นกระบวนการหลัังสงครามเพื่่�อนำผู้้�นำประเทศต่่างๆ มารัับโทษด้้วยวิิธีีประหารหรืือจำคุุก
โปราจามอส (Porajamos) — คำในภาษาโรมานีีสำหรัับการฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�ที่่�นาซีีกระทำต่่อชาวโรม่่า (ยิิปซีี) และชาวซิินติิ (Sinti) คำนี้้�เป็็นคำที่่�สร้้างขึ้้�นมาใหม่่โดยสามารถแปลได้้ว่่า ‘การกลืืนกิิน’
หรืือ ‘การทำลายล้้าง’ นาซีีเห็็นว่่าชาวโรม่่าและชาวซิินติิเป็็นผู้้�ที่่�มีีเชื้้�อชาติิด้้อยกว่่าและเป็็นพวกไม่่เข้้าสัังคมกัับใคร
คุุณสามารถเรีียนรู้้�เพิ่่�มเติิมได้้ที่่� (ภาษาอัังกฤษ) : https://www.romarchive.eu/en/voices-of-the-victims/genocide-holocaust-porajmos-samudaripen.
การปฏิิบััติิการไรน์์ฮาร์์ต (Operation Reinhard) — แผนการของนาซีีเพื่่�อจำกััดชาวยิิวทั้้�งหมดในประเทศโปแลนด์์
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/operation-reinhard-einsatz-reinhard
สวััสดิิกะ (Swastika) — สััญลัักษณ์์นี้้�ครั้้�งหนึ่่�งเคยเป็็นสััญลัักษณ์์โบราณที่่�ใช้้ในศาสนาพุุทธและฮิินดูู นาซีีได้้นำมาใช้้เป็็นสััญลัักษณ์์ของตน ในยุุโรป สััญลัักษณ์์นี้้�จะเกี่่�ยวข้้องการลััทธิินาซีีและเหตุุการณ์์โฮโลคอสต์์
ผู้้�ให้้ความช่่วยเหลืือชาวยิิว (The Righteous Among the Nations) — บุุคคลที่่�ไม่่ใช่่ชาวยิิวที่่�ช่่วยเหลืือชาวยิิวที่่�ถููกนาซีีลงโทษระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง ผู้้�ที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือชาวยิิวเหล่่า
นี้้�อาจได้้รัับสถานะยกย่่องให้้เป็็น Righteous of Nations โดยศููนย์์ Yad Vashem ในประเทศอิิสราเอล
ผู้้�ไม่่ยอมเพิิกเฉยต่่อสิ่่�งที่่�เกิิดขึ้้�น (Upstander) — ผู้้�ต่่อต้้านการกระทำของผู้้�ทำความผิิดและ/หรืือช่่วยเหลืือเหยื่่�อระหว่่างสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง คำคำนี้้�สามารถนำไปใช้้กัับสถานการณ์์อื่่�นๆ ได้้ ซึ่่�ง
รวมไปถึึงในโลกร่่วมสมััย
แคมเปญ WeRemember (WeRemember Campaign) — องค์์กรสหประชาชาติิได้้กำหนดให้้วัันที่่� 27 มกราคมเป็็นวัันรำลึึกถึึงเหตุุการณ์์ฆ่่าล้้างเผ่่าพัันธุ์์�สากล (International Holocaust
Remembrance Day) โดยวัันนี้้�เป็็นวัันที่่�เอาชวิิตซ์์-เบีียร์์เคเนา ซึ่่�งเป็็นทั้้�งค่่ายกัักกัันและค่่ามรณะที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดได้้รัับการปลดปล่่อย The World Jewish Congress ได้้ออกแคมเปญ WeRemember เป็็น
ประจำทุุกปีีเพื่่�อเป็็นการรำลึึกวัันนี้้� ผู้้�คนหลายล้้านคนจะรำลึึกถึึงเหยื่่�อโดยการถืือป้้ายที่่�เขีียนว่่า ‘#WeRemember’ และโพสต์์รููปของตนในโซเชีียลมีีเดีีย
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