หนังสือเกี่ยวกับอินโดจีนหลังฤดูใบไมผลิ 2518*
ขาวเวียดนามบุกกัมพูชา นับเปนขาวสําคัญสงทายป 2521 และตอนรับปใหมแหง
พุทธศักราช 2522 ซึ่งยังความสั่นสะเทือนตอสถานการณทางการเมืองทั่วโลก และโดยเฉพาะ
อยางยิง่ ตอประเทศไทย และบัดนี้อาจถึงเวลาแลวกระมัง (ซึ่งอาจยังไมสายเกินไป) ที่เราควรมาตรวจ
ดูวา เรารูจักประเทศเพื่อนบานของเรามากนอยเพียงใดเพื่อจะไดเตรียม‘ปรับตัว’เพื่อเผชิญกับ
สถานการณใหมที่กําลังเกิดขึ้น โดยพยายามหลีกเลี่ยงการกระทําอันเกิดจากอวิชชาดังที่เคยเปนมา
ในอดีต เราอาจจะพบวา ในอดีตที่ผานมาและแมกระทั่งในปจจุบัน เรามีความรูเกี่ยวกับประเทศ
เพื่อนบานนอยมาก ระบบการศึกษาอยางเปนทางการสอนใหเรารูจักประเทศเหลานี้อยางผิวเผิน
ทัง้ สือ่ มวลชนทั้งหลายก็มิไดใสใจที่จะใหการศึกษาแกประชาชนอยางซื่อสัตยเทาที่ควร และถาหาก
ไมใชเปนเพราะสงครามอินโดจีน เราก็เกือบจะมิไดสนใจวาอะไรกําลังเกิดขึ้นแกประเทศเพื่อนบาน
ในอินโดจีน
ในโลกตะวันตก ความสนใจที่จะศึกษาโลกตะวันออกไดมีมานานแลว และคงจะ
ไมผิดนักที่จะกลาววา ยุคทองของการศึกษาเกี่ยวกับโลกตะวันออกเกิดขึ้นในชวงเวลาที่ลัทธิ
จักรวรรดินิยมกําลังมีอิทธิพลอยางสูง การที่ประเทศมหาอํานาจทางการเมืองสนใจศึกษาโลกตะวัน
ออกนั้น หากมิใชเปนเพราะอิทธิพลของปรัชญา ‘การศึกษาเพื่อการศึกษา’ ก็เปนเพราะความ
ตองการที่จะครอบครองโลกตะวันออกเปนอาณานิคม สหราชอาณาจักรนับเปนตัวอยางที่ดีของ
ความขอนี้ และเปนแหลงสําคัญที่ผลิตผลงานเกี่ยวกับบูรพาศึกษาในระยะแรก จนในที่สุดถึงกับมี
การสถาปนา ‘สํานักบูรพาและอัฟริกันศึกษา’ (School Oriental and African Studies ทีม่ ีนามยอวา
SOAS) แหงมหาวิทยาลัยลอนดอนขึ้น เพื่อผลิตขาราชการที่จะไปปกครองอาณานิคมในเอเชียและ
อัฟริกา แตเมื่ออาณาจักรซึ่งในยุคสมัยหนึ่งเคยไดชื่อวาเปนดินแดนที่พระอาทิตยไมเคยตกเสื่อม
อํานาจลง บูรพาศึกษาก็พลอยเสื่อมโทรมลงดวย ในสหรัฐอเมริกาการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียอาคเนย
(Southeast Asian Studies) ไดกาวเขาสู ‘ยุคทอง’ เมื่อสหรัฐอเมริกาเขาไปมีบทบาทในสงคราม
อินโดจีน แตแลวเมื่อสงครามอินโดจีนสิ้นสุดลงในฤดูใบไมผลิ ป 2518 การศึกษาเกี่ยวกับเอเชีย
อาคเนยในสหรัฐอเมริกาก็กาวเขาสูยุคเสื่อมถอย
แมวาการศึกษาเกี่ยวกับเอเชียอาคเนยในโลกตะวันตกจะเริ่มเสื่อมถอยมากเพียงใด
กระนั้นก็ตาม หนังสือและผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับเอเชียอาคเนย โดยเฉพาะอยางยิ่งอินโดจีน
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‘ยุคหลังการปลดแอก’ ก็ยังคงทยอยออกสูตลาดหนังสืออยูเรื่อยๆ ในโลกหนังสือทุกวันนี้มีหนังสือ
หลายตอหลายเลมที่พยายามจะอธิบายวา ทําไมสหรัฐอเมริกาจึงพายแพในสงครามอินโดจีน และ
การ ‘ปลดแอก’ ที่เกิดขึ้นในกัมพูชา เวียดนาม และลาว ประสบผลสําเร็จไดอยางไร สวนใหญของ
หนังสือเหลานี้เปนเรื่องของเวียดนาม เพราะที่นั่นเปนสมรภูมิที่สําคัญของสงครามอินโดจีน
เวียดนาม : ฤดูใบไมผลิป 2518
สงครามอินโดจีนในเวียดนาม ปดฉากสุดทายลงในฤดูใบไมผลิป 2518 อะไรกําลัง
เกิดขึ้นที่นั่น และทําไมฉากสุดทายแหงสงครามจึงจบลงอยางกระทันหันและไมคาดฝนเชนนั้น
ในบรรดาหนังสือที่กลาวถึงเหตุการณชวงนี้อาจจํ าแนกไดเปนสองประเภท ประเภทแรกไดแก
หนังสือทีเ่ ขียนโดยผูสังเกตการณ อันประกอบดวย ผูสื่อขาวหนังสือพิมพเปนสําคัญ สวนประเภทที่
สองไดแก หนังสือที่เขียนโดยผูมีบทบาทในสงครามโดยตรง
สงครามอินโดจีนในเวียดนามเปนปรากฏการณที่สื่อมวลชนจากทุกมุมโลกให
ความสนใจอยางยิ่ง ดังนั้นจึงมีผูสื่อขาวจํานวนไมนอยที่ไดอยูดูฉากสุดทายของสงครามดังกลาว
และใช ห ยดนํ้ าหมึก ถ ายทอดเหตุการณครั้งนั้น ในบรรดาหนังสือเกี่ยวกับจุดจบแหงสงคราม
เวียดนามทีเ่ ขียนโดย ‘เหยี่ยวขาว’ นั้น เลมที่ไดรับการกลาวขวัญวาเปนหนังสือดีที่สุดเลมหนึ่งก็คือ
Giai Phong ! The Fall and Liberation of Saigon (New York : St. Martin’s Press, 1976) ซึ่งเขียน
โดยผูสื่อขาวชาวอิตาลี ชื่อ ทิเซียโน เทอรซานิ (Tiziano Terzani) นอกจากนี้ ก็มีหนังสืออีกอยาง
นอย 2 เลมที่เขียนดวยลีลาอันคลายคลึงกันคือ 55 Days : The Fall of South Vietnam (Prentice Hall, 1977) เขียนโดยผูสื่อขาวชาวอเมริกันชื่อ อลัน ดอวสัน (Alan Dawson) ซึง่ วิทยากร เชียงกูล
และคณะไดแปลเปนภาษาไทยในชื่อวา 55 วันกอนญวนแตก (สํานักพิมพเม็ดทราย 2521) และ
Reaching the Other Side (New York : Crown Publishers, 1978) เขียนโดยผูสื่อขาวชาวอเมริกันชื่อ
เอิรล มารตนิ (Earl S. Martin) ซึ่งไดอยูดูการ ‘ปลดแอก’ ตอมาจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม 2518
หนังสือของเทอรซานิ, ดอวสัน และมารติน ตางเขียนดวยลีลาการรายงานขาวของ
นักหนังสือพิมพ แมวาผูสื่อขาวทั้งสามคนนี้ตางไดมีโอกาสอยูดูการ ‘ปลดแอก’ ไซงอน แตโดยที่ได
อยู ต  อ ในประเทศนั้ น ภายหลังการยึดครองของฝายคอมมิว นิสต ด วยชวงระยะเวลาอันนั้น จึง
ไมสามารถใหขอมูลอะไรมากนักวา มีอะไรเกิดขึ้นในเวียดนามภายหลังฤดูใบไมผลิป 2518
เทอรซานิคอนขางโชคดีที่สามารถ ‘เข็น’ หนังสือของตนออกสูตลาดกอนใครเพื่อน (2519) หนังสือ
ของเขาจึงเปนที่กลาวขวัญกันมากในบรรณพิภพ เมื่อเทียบกับหนังสือของมารติน ซึ่งเพิ่งออกสูโลก
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หนังสือในป 2521 แลว ความตื่นเตนในวงการหนังสือไดซาลงเปนอันมาก อยางไรก็ตาม หนังสือ
ทัง้ สามเลมนี้มิไดมีการวิเคราะหขาวอยางลึกซึ้งแตประการใด
หนังสือเกี่ยวกับสงครามเวียดนามในฤดูใบไมผลิป 2518 ที่เขียนโดยนักหนังสือ
พิมพและเสนอการวิเคราะหอยางมีเนื้อมีหนังมากกวาหนังสือสามเลมที่กลาวถึงขางตน มีอยูอยาง
นอย 2 เลม ทั้งสองเลมเขียนโดยนักหนังสือพิมพชาวออสเตรเลีย เลมแรกเขียนโดย เดนิส วอรเนอร
(Denis Warner) ชื่อ Not With Guns Alone (London : Hutchinson, 1977) สวนเลมที่ไดรับการ
วิพากษวิจารณมากกวา เขียนโดย วิลเฟรด เบอรเชตต (Wilfred Burcheit) ชื่อ Grasshoppers and
Elephants (New York : Urizen Books, 1977) เบอรเชตตเปนชาวออสเตรเลียที่ไมสูไดอยูในประเทศ
บานเกิดเมืองนอนของตนเทาใดนัก (รัฐบาลออสเตรเลียในสมัยหนึ่งเคยกลาวหาวาเขาเปนคอมมิวนิสต) เขาใชชีวิตสวนใหญตระเวนไปยังดินแดนตางๆ ในอินโดจีนและสาธารณรัฐประชาชนจีน
เขาเคยชวยเจานโรดมสีหนุเขียนหนังสือเรื่อง My War With The C I.A. (Penguin, 1937) และรวมกับ
เรวี อัลลีย (Rewi Alley) เขียนเรื่อง China : The Quality of Life (Penguin, 1976) ปจจุบัน (2522)
เบอรเชตตตั้งหลักแหลงอยูในฝรั่งเศส หนังสือเรื่อง Grasshoppers and Elephants ของเบอรเชตต
มีความนาสนใจ ไมเพียงเฉพาะในแงที่วาเปนหนังสือที่วิเคราะหสงครามเวียดนามเทานั้น หากทวา
ยังเปนการวิเคราะหเหตุการณในฤดูใบไมผลิป 2518 โดยมองจาก ‘ฝายประชาชน’ อีกดวย ดังที่เขา
ไดใชชื่อรองของหนังสือเลมนี้วา The Viet Cong Account of the Last 55 Days of the War ทัศนะ
ของเบอรเชตตที่มีตอสงครามอินโดจีนนั้นเปนที่ประจักษกันทั่วไป เขาเขาขาง ‘ฝายประชาชน’
เสมอ และในบรรดาหนังสือที่เขาเขียนเกี่ยวกับอินโดจีนไมนอยกวา 10 เลม เลมหนึ่งถึงกับใชชื่อวา
Vietnam Will Win ซึง่ ตีพิมพในป 2511 ในทัศนะของเบอรเชตต สงครามเวียดนามเปนสงคราม
ระหวาง ‘ชาง’ กับ ‘ตั๊กแตน’ ดังที่โฮจิมนิ หไดแถลงตอที่ประชุมสมัชชาแหงชาติ แหงพรรคลาวดง
(Lao Dong Party) ในเดือนกุมภาพันธ 2494 วา
“…ทุกวันนี้ แมเราจะเปนเพียงตั๊กแตนที่หาญสูกับชาง แตในอนาคต ชางนั้นแหละจะเหลือแต
หนัง…”

และแลว 24 ปตอมา กาลเวลาก็ไดพิสูจนใหเห็นโดยสิ้นเชิงวา ความพยายามของ
สหรัฐอเมริกาที่จะ‘ขี่ชางจับตั๊กแตน’ลมเหลวโดยสิ้นเชิงและนี่คือที่มาของชื่อหนังสือ Grasshoppers
and Elephants ของวิลเฟรด เบอรเชตต
สําหรับผูที่มีบทบาทในสงครามเวียดนามโดยตรงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ
ในฤดูใบไมผลิป 2518 อยางไรบาง จนบัดนี้เราไดรับฟงคําบอกเลาจากผูที่เกี่ยวของโดยตรงทั้งที่เปน
ขุนศึกแหงเวียดนามใต ขุนศึกเวียดนามเหนือ และขารัฐการอเมริกัน
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ในดานหนึง่ นั้น เราไดรับฟงคําอธิบายจากบันทึกความทรงจําของนายพลเวียดนาม
ใตผฉู อราษฎรบังหลวงอยางเชนนายพลเหงียนเกากี (Hguyen Cao Ky) ซึง่ พยายามโยนความผิด
ทั้งหมดไปใหแกประธานาธิบดีเหงียนวันเทียว (Hguyen Van Thieu) โดยมิไดพิจารณาถึง
ขอบกพรองของตนเองแมแตนอย Twenty Years and twenty Days (New York : Stein and Day,
1976) ซึง่ เปนบันทึกความทรงจําของเหงียนเกากีนั้น แมจะมิใชหนังสือขายดีในโลกตะวันตก แต
กลับขายดีเปนเทนํ้าเททาเมื่อแปลเปนภาษาไทยในชื่อวา สิน้ ชาติ (สํานักพิมพการเวก 2520) ผูที่ได
อานหนังสือเลมนี้จนจบ คงอดรูสึกประทับใจมิไดตอบทบาทเยี่ยงพระเอกของนายพลเหงียนเกากี
และหากมิไดรับทราบเบื้องหลังอันโสมมของนายพลผูขายชาติผูนี้ ดังที่ทวีป วรดิลก กลาวถึงใน
หนังสื่อเรื่อง คอรรัปชั่นของคนสิ้นชาติ (สํานักพิมพเม็ดทราย 2521) ผูอานก็คงรูสึกเคลิบเคลิ้มวา
หากเหงียนเกากีไดตําแหนงประธานาธิบดีแหงเวียดนามใตในป 2518 เวียดนามคงจะไมเปนเชนที่
เปนอยูทุกวันนี้
เหงียนเกากีมิใชผูนําเวียดนามใตเพียงคนเดียวที่กลาวหาวาอาณาจักรเวียดนามใต
ลมเพราะเหงียนวันเทียว ประธานาธิบดีผูซึ่งรื่นเริงกับการเลนสกีนํ้าและเทนนิส ในขณะที่กองทัพ
เวียดนามเหนือกําลังยาตราเขาสูเวียดนามใต ในรายงานเรื่อง The Fall of South Vietnam ซึ่งตีพิมพ
โดย Rand Corporaton เมื่อตนเดือนมกราคม 2522 เราไดรับฟงคําบอกเลาและความเห็นของ
เจาหนาที่เวียดนามใต (ทั้งฝายทหารและพลเรือน) ระดับอาวุโสจํานวน 27 นาย ซึ่งหนีรอดพนจาก
เงื้อมมือของเจาหนาที่เวียดนามเหนือออกมาได ในจํานวนนี้มีนายพลเหงียนเกากี และนายบุยเดียม
(Bui Diem)เอกอัครราชทูตเวียดนามใตประจําสหรัฐอเมริการวมอยูดวย รายงานซึ่งมีความยาว 131
หนานี้ เขียนขึ้นจากคําใหการของผูนําเวียดนามใตเหลานี้ โดยเจาหนาที่ระดับอาวุโสของ Rand
Corporation จํานวน 3 นายเปนผูเขียนคือ สตีเฟน ฮอสเมอร (Stephen T. Hosmer) คอนราด เคลเลน
(Konrad Kellen) และไบรอัน เจงกินส (Brian M. Jenkins) จากรายงานดังกลาวนี้ เราจะพบวา
ในบรรดาผูนําเวียดนามใต ซึ่งรวมมือกับ Rand Corporation ผลิตเอกสารประวัติศาสตรชิ้นนี้
เมื่อสมัยที่อาณาจักรเวียดนามใตยังไมลม ตางแตกแยกกันเปนกกเปนเหลา ทั้งๆที่เปนยุคสมัยที่ ‘เรา
ไมมีเวลาทะเลาะกันอีกแลว’ แตในบัดนี้ตางสามัคคีกันประณามเหงียนวันเทียววาเปนตัวการที่
ปดฉากสุดทายแหงสงครามเวียดนาม ซึ่งมิใชเรื่องนาประหลาดใจ เพราะในรายงานเรื่องนี้มิไดมีคํา
บอกเลาและความเห็นของเหงียนวันเทียวรวมอยูดวย อยางไรก็ตาม แมเหงียนวันเทียวจะถูก
ประณามวา มัวแตหวงอํานาจและหวาดผวาตอขาวรัฐประหาร จนไมเปนอันสั่งการในการรบ แต
ผูนําเวียดนามใตเหลานี้ตางก็ยอมรับวา การฉอราษฎรบังหลวงและความเสื่อมโทรมของสังคม
ตลอดจนการหนุนชวยอยางไมเต็มที่ของสหรัฐอเมริกา นับเปนสาเหตุที่มีความสํ าคัญไมนอย
ที่ทําให ‘ญวนใตพาย’
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ในอีกดานหนึ่งนั้น เราไดรับฟงการกํ าหนดยุทธศาสตรและยุทธวิธีอยางสุขุม
รอบคอบ ตลอดจนความมุงมั่นที่จะปลดแอกเวียดนามจากขุนศึกแหงเวียดนามเหนือ อยางเชน
นายพลวันเทียนดุง (Van Tien Dung) ในหนังสือเรื่อง Our Great Spring Victory (Monthly Review
Press, 1977)* ผูท สี่ นใจศึกษาสงครามอินโดจีนมาตั้งแตตนยอมทราบดีวา นายพลวันเทียนดุงเปน
เสนาธิการทหารคนสําคัญของฝายเวียดนามเหนือ และถือกันวาเปน ‘มือขวา’ ของนายพลโวเหงียน
เกี้ยป (Vo Hguyen Giap) ผูซ งึ่ ไดรับยกยองวาเปนวีรบุรุษแหงสงครามเดียนเบียนฟู ทั้งๆที่ชัยชนะ
ในสงครามเดียนเบียนฟูที่มีตอฝรั่งเศสนั้น นาจะถือเปนผลงานของนายพลวันเทียนดุงมากกวา
ประสบการณในการรบอยางโชกโชนทําใหนายพลวันเทียนดุงไดรับมอบหมายใหเปนแมทัพใหญ
ในการทําสงครามปลดแอกเวียดนามในฤดูใบไมผลิป 2518 จนไดรับชัยชนะในที่สุด หนังสือเรื่อง
Our Great Spring Victory นัน้ เดิมเปนบทความตีพิมพเปนตอนๆในหนังสือพิมพ หนานดาน
(Nhan Dan) ของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม โดยเริ่มตีพิมพตั้งแตเดือนเมษายน 2519 หลังจากที่
สงครามปลดแอกสิ้นสุดลงครบหนึ่งป รัฐบาลเวียดนามตองการใหประชาชนรับทราบวา ฉาก
สุดทายของสงครามเวียดนามจบลงอยางไร จึงมอบหมายใหนายพลวันเทียนดุงเปนผูเขียน บทความ
ทีต่ ีพิมพในหนังสือ หนานดาน เหลานี้ ตอมาไดรวบรวมตีพิมพเปนเลม โดยมีการแกไข ขัดเกลา
และตัดตอเพื่อลดความซํ้าซอน และเมื่อปเตอร ไวสส (Peter Weiss) และคารา ไวสส (Cara Weiss)
ไดไปเยือนเวียดนามในฤดูรอนป 2519 (นับเปนชาวอเมริกันสองคนแรกที่ไดไปเยือนประเทศนั้น
หลังสงครามปลดแอก) ก็ไดรับตนฉบับภาษาเวียดนามของหนังสือเลมนี้ พรอมทั้งไดรับอนุญาต
อยางเปนทางการใหตีพิมพตนฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลโดยจอหน สเปรเกนส จูเนียร (John
Spragens Jr.) ซึง่ เคยเปนอาสาสมัครในสังกัด International Voluntary Service ไปสอนภาษาอังกฤษ
ในเวียดนามใต Our Great Spring Victory ไมเพียงแตเปนเอกสารประวัติศาสตรชิ้นสําคัญที่จะชวย
ใหเราเขาใจเหตุการณที่เกิดขึ้นในฉากสุดทายแหงสงครามเวียดนามเทานั้น หากทวายังชวยใหเรา
เขาใจความคิดความอานของผูนําคนสําคัญของเวียดนามในปจจุบันอีกดวย
ทางฝายขารัฐการอเมริกันเลา มีความเห็นอยางไรเกี่ยวกับเหตุการณในเวียดนาม
ในฤดูใบไมผลิป 2518 ในสังคมใดๆ ก็ตาม เรายอมไมอาจคาดหวังไดวา ประชาชนจะมีความคิด
เห็นที่มีเอกภาพ ยิ่งในสังคมที่ประชาชนมีเสรีภาพทางความคิดดุจดังสหรัฐอเมริกาดวยแลว เราจะ
พบวา แมวารัฐบาลอเมริกันไดเขาไปมีบทบาทในสงครามเวียดนาม แตประชาชนและขารัฐการ
อเมริกนั จํานวนไมนอยไดแสดงการคัดคานตอตาน เมื่อสงครามเวียดนามปดฉากสุดทายลง เราได
รับฟงคําใหการ ‘ฟนความหลัง’ ของนายเกรแฮม มารติน (Graham Martin) เอกอัครราชทูตอเมริกัน
*

หนังสือเลมนี้ทราบขาววา พงษ พินิจ ไดแปลและเรียบเรียงออกมาแลว โดยใหชื่อภาษาไทยวา แผนชิงชาติ-บ.ก.
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คนสุดทายประจําเวียดนามใตตอสภาผูแทนราษฎรอเมริกันเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2519 และหลังจาก
นัน้ เราก็ไดรับฟงความผิดพลาดของระบบการสืบราชการลับจากอดีตเจาหนาที่ ซี.ไอ.เอ. ที่เขาไป
ปฏิบัติงานในเวียดนาม อยางเชนนายแฟรงก สเนปป (Frank Sneppe) ในหนังสือเรื่อง Decent
Interval (Random House, 1977) หนังสือเลมนี้เขียนอยางนาอานและนาติดตาม เพราะไมเพียงแต
จะกลาวถึงความผิดพลาดในการตัดสินใจและการกําหนดนโยบายของนายเฮนรี่ คิสซิงเยอร นาย
เกรแฮม มารติน และนายโธมัส โพลการ (Thomas Plogar) หัวหนา ซี.ไอ.เอ. ในเวียดนามใต ตลอด
จนความเหลวแหลกของผูนําเวียดนามใตเทานั้น หากทวายังใหขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติ
การของฝายอเมริกันชนิดวันตอวันอีกดวย เมื่อผูอานไดรับทราบถึงวิธีการ ‘ซื้อ’ ผูนําเวียดนามใต
ของ ซี.ไอ.เอ.แลว ก็คงอดรูสึกมิไดวา ชื่อหนังสือของเดนิส วอรเนอร ซึ่งไดกลาวถึงขางตนนาจะ
เปลี่ยนจาก Not With Guns Alone มาเปน Not With Guns and Money Alone อยางไรก็ตาม
แม Decent Interval จะเขียนไดอยางนาอานและใหขอมูลมากมายเพียงใด แตความประทับใจที่มีตอ
ผูอานก็มิไดแตกตางจากการอานบันทึกความทรงจํ าของนายพลเหงียนเกากีในแงที่วา หากผูนํา
อเมริกันทั้งในกรุงวอชิงตันและนครไซงอนยอมรับฟงการวิเคราะห ‘ขาวกรอง’ ซึ่งเปนงานใน
หนาที่โดยตรงของแฟรงก สเนปปแลว บางทีกรุงไซงอ นจะไม ‘แตก’ ดังที่เกิดขึ้นในเดือนเมษายน
2518
อินโดจีนหลังสงครามปลดแอก
นานนับทศวรรษมาแลวที่ตลาดหนังสือบานสะพรั่งดวยหนังสือเกี่ยวกับสงคราม
อินโดจีน ชนิดอานกันไมหวาดไหว แตแลวเมื่อสงครามอินโดจีนสิ้นสุดลง ทั่วทุกมุมโลกตางสนใจ
ติดตามดูวา โฉมหนาแหงสังคมอินโดจีนหลังสงครามปลดแอกจะเปนอยางไรบาง ก็ใหรูสึกผิดหวัง
ตลาดหนังสือไมสามารถสนองตอบความตองการดังกลาวนี้ไดอยางเต็มที่ สาเหตุสําคัญอาจเปน
เพราะวา การหาขอมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในประเทศทั้งสามในอินโดจีนเปนไปไดดวยความ
ยากลําบาก โดยเฉพาะอยางยิ่งกัมพูชา
กระนัน้ ก็ตาม ในปลายป 2521 ตลาดหนังสือก็มีโอกาสตอนรับหนังสือเกี่ยวกับ
อินโดจีนหลังสงครามปลดแอกอยางนอย 2 เลม
เลมแรกคือ Communist Indochina and U.S. Foreign Policy : Forging New
Relations (Westview Press, 1978) เขียนโดยโจเซฟ ซัสลอฟฟ (Joseph J. Zasloff) และ
แม็กอลิสเตอร บราวน (MacAlister Brown) คนแรกเปนอาจารยมหาวิทยาลัยพิตสเบิรก (University
of Pittsburgh) สวนคนหลังเปนอาจารยวิทยาลัยวิลเลียมส (Willams College) ทัง้ คูเคยมีผลงานรวม
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กันมากอนแลว ที่สําคัญก็คือรวมเปนบรรณาธิการหนังสือ Communism in Indochina (Lexington
Book, 1975) ซึง่ เปนหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับขบวนการคอมมิวนิสตในเวียดนาม ลาว และ
กัมพูชากอนป 2518 นอกจากนี้ ยังไดรวมกันเขียนบทความประเมินสถานการณในประเทศลาว
ตัง้ แตป 2518 เปนตนมา โดยตีพิมพในวารสาร Asian Survey ติดตอกันมาเปนเวลาอยางนอย 3 ป
เลมที่สองคือ Ten More Beautiful : The Rebuilding of Vietnam (Monthly Preview
Press, 1978) เขียนโดยนักมานุษยวิทยาชาวคานาดาชื่อ แคธลีน กัฟ (Kathleen Gough) ซึ่งไดรับเชิญ
จากสหภาพสตรีเวียดนาม (Vietnamese Women’s Union ใหไปเยือนเวียดนามในป 2519
ในขณะที่ตลาดหนังสือยังไมมีผลผลิตที่จะชวยใหผูอานไดทราบถึงสถานการณใน
อินโดจีนหลังสงครามปลดแอกไดอยางเต็มที่ ผูที่ตองการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในประเทศสังคม
นิยมในภูมิภาคดังกลาว จึงมีทางเลือกไมมากนัก
หนทางหนึ่งก็คือ การติดตามขาวสารขอมูลจากหนังสือพิมพยักษใหญอยางเชน
The New York Times หรือ The Washington Post แหงสหรัฐอเมริกา The Times หรือ The Guardian
แหงสหราชอาณาจักร หรือ Le Monde แหงฝรั่งเศส ตลอดจนนิตยสารที่ออกในเอเชียอยางเชน Far
Eastern Economic Review หรือ Asiaweek ขาวสารขอมูลที่ตีพิมพในหนังสือพิมพและนิตยสาร
เหลานี้จะมีความเที่ยงตรงและนาเชื่อถือมากนอยเพียงใด ยอมขึ้นอยูกับอุดมการณ จริยธรรมและ
ความซื่อสัตยของผูสื่อขาวแตละคน เพราะในโลกที่เต็มไปดวยความขัดแยงในดานอุดมการณทาง
การเมืองทุกวันนี้ หนังสือพิมพไดกลายเปนเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่ออยางหลีกเลี่ยงมิได
หนทางที่สองก็คือ การติดตามอานประกาศ แถลงการณ หรือขาวที่รัฐบาลประเทศ
ตางๆ ในอินโดจีนถายทอดวิทยุ ขาวสารเหลานี้จะมีผูบันทึกและนําออกตีพิมพในโลกตะวันตก โดย
หนวยงานอยางนอย 2 หนวย คือ Foreign Broadcasting Information Service (FBIS) และ BBC
Summary of World Broadcasting (BBC-SWB) วารสารทางวิชาการบางฉบับ เชน Journal of
Contemporary Asia ก็ตีพิมพขาวสารประเภทนี้ดวย แตเลือกตีพิมพเฉพาะที่สํ าคัญเทานั้น
สารสนเทศจากแหลงตางๆเหลานี้ แมจะมีขอดีที่ชวยใหทราบสถานการณและการเปลี่ยนแปลงบาง
ประการทีเ่ กิดขึ้นในอินโดจีน แตเนื่องจากเปนขาวสารที่ออกอากาศทางวิทยุของรัฐบาลจึงอาจจะให
‘ภาพ’ ที่ดีเกินจริง หรือใหสารสนเทศที่บิดเบือนได
หนทางที่สามก็คือ การติดตามอานวารสารและเอกสารทางวิชาการ ซึ่งตีพิมพโดย
สถาบันการศึกษาที่สนใจศึกษาเอเชียอาคเนย แมวาในปจจุบันจะมีวารสารที่ตีพิมพเรื่องราวเกี่ยวกับ
เอเชียอาคเนียจํานวนมาก แตมีอยูเพียง 2 ฉบับเทานั้นที่ตีพิมพเรื่องราวเกี่ยวกับอินโดจีนหลัง
สงครามปลดแอกอยางสมํ่าเสมอ ในดานหนึ่งเราสามารถหาอานบทความที่ประเมินสถานการณทาง
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เศรษฐกิจและการเมืองประจําปของประเทศตางๆ ในเอเชีย (รวมทั้งเวียดนาม ลาว และกัมพูชา)
ไดจาก Asian Surey ซึ่งเปนวารสารรายเดือนที่ตีพิมพโดยสํานักพิมพมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย
(เบิรกเลย) บทความประเภทดังกลาวนี้มักจะตีพิมพในฉบับเดือนมกราคมและกุมภาพันธของทุกป
และนับตั้งแตสงครามอินโดจีนยุติลง วารสารดังกลาวนี้ไดตีพิมพบทความประเมินสถานการณใน
เวียดนาม ลาว และกัมพูชาติดตอกันมาทุกป คนเปนอันมากมักจะโจมตีวา Asian Survey เปน
วารสารอนุ รั ก ษ นิ ย มที่ ตี พิ ม พ บ ทความที่ แ สดงความเห็ น และการประเมิ น สถานการณ ช นิ ด ที่
กระทรวงตางประเทศอเมริกันตองการฟง ขอโจมตีนี้คอนขางเหวี่ยงแหเกินไป คุณคาของบทความ
แตละบทนั้นยอมขึ้นอยูกับผูเขียนแตละคนวา จะหลีกเลี่ยงการใชอัตวิสัย (Subjectivity) และ
มุงประเมินสถานการณบนพื้นฐานของวัตถุวิสัย (Objectivity) มากเพียงใด และแทที่จริงแลวใน
วารสารดังกลาวนี้มีบทความจํานวนไมนอยที่เขียนโดยนักวิชาการที่มีความคิดเสรีนิยม และการ
ตีความเหตุการณคอนขางเที่ยงตรง ในอีกดานหนึ่ง Southeast Asia Chronicle ซึง่ ตีพิมพผลการวิจัย
และรายงานสถานการณปจจุบันในอินโดจีนอยางสมํ่าเสมอ มักจะถูกโจมตีวา ‘เอียงซาย’ วารสาร
ดังกลาวนี้เปนของ Southeast Asia Resource Center (ตัง้ อยูเมืองเบิรกเลย มลรัฐคาลิฟอรเนีย)
นอกเหนือจาก Asian Survey และ Southeast Asia Chronicle แลว วารสารที่สนใจตีพิมพบทความ
เกีย่ วกับอินโดจีนหลังสงครามปลดแอกเปนครั้งคราวก็มี Bulletin of Concerned Asian Scholars
และ Journal of Contemporary Asia
กัมพูชายุครัฐบาลพลพต
แมวา โดยทั่วไป ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันในอินโดจีนจะหามาได
ดวยความยากลําบาก กระนั้นก็ตาม ผลการศึกษาและรายงานเกี่ยวกับเวียดนามและลาวยังคงทยอย
ออกสูบ รรณพิภพอยูเรื่อยๆ ในขณะที่มนุษยโลกเกือบจะมิไดมีโอกาสรับรูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในกัมพูชายุครัฐบาลพลพต (Pol Pot) เลย ทัง้ นีเ้ นื่องจากกัมพูชาในยุคดังกลาวมีลักษณะเปนสังคม
‘ปด’ มากกวาเวียดนามและลาว และโดยที่รัฐบาลพลพตไมยินยอมใหชาวตางประเทศเขาไปเยือน
ประเทศนั้นเกือบตลอดระยะเวลาที่มีอํานาจ ขาวสารเกี่ยวกับกัมพูชาจึงไดมาจากแหลงที่จํากัดเพียง
2 แหลง คือ จากปากคําของชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยออกนอกประเทศและจากวิทยุพนมเปญเทานั้น โดยที่
ไมอาจเชื่อถือขาวสารจากแหลงทั้งสองนี้ไดอยางเต็มที่
ยิ่งรัฐบาลพลพตใชนโยบายปดประเทศอยางสุดโตงมากเพียงใด มนุษยโลกก็ยิ่ง
อยากรูอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในกัมพูชามากเพียงนั้น ไมชาขาวลือก็แพรสะพัดไปทั่วโลกถึง
ความโหดรายของรัฐบาลพลพตและชีวิตอันแรนแคนของชาวกัมพูชารัฐบาลอเมริกันถูกกลาวหาวา
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เปนตัวการในการปลอย ‘ขาวลือ’ นี้ จนในที่สุด ยอรจ ซี.ฮิลเดอแบรนด (George C. Hidebrand)
และกาเรธ พอรตเตอร (Gareth Porter) ไดเขียนหนังสือชื่อ Cambodia : Starvation and Revolution
(Monthly Review Press, 1976) เพือ่ อธิบายความเปนมาทางประวัติศาสตร อันจะชวยใหเขาใจ
เหตุผลเบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในกัมพูชาหลังสงครามอินโดจีน โดยเฉพาะ
อยางยิง่ นโยบายการ ‘ตอน’ ประชาชนออกจากเมืองสูชนบท และนโยบายการปฏิวัติเกษตรกรรม
ผูเ ขียนทั้งสองไดตรวจสอบขอมูลและเอกสารตางๆ ตลอดจนสัมภาษณชาวกัมพูชา ทั้งที่เปนผูลี้ภัย
ออกนอกประเทศและที่เปนขาราชการในรัฐบาลพลพต และเขียนหนังสือเลมนี้ขึ้นอยางนาเชื่อถือ
จนไดรับคํายกยองจากศาสตราจารย ยอรจ แม็กที. เคฮิน (Geroge McT Kahin) แหงมหาวิทยาลัย
คอรแนล ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเอเชียอาคเนยคนสําคัญของสหรัฐอเมริกา ในปจจุบันหนังสือ
เลมนี้ เรืองยศ จันทรคีรแี ละคณะไดแปลเปนภาษาไทยแลวในชื่อวา เขมร : ความอดอยากและการ
ปฏิวัติ (สํานักพิมพสัญญาณ 2521)
ขอโจมตีเกี่ยวกับความทารุณโหดรายของรัฐบาลพลพต ซึ่งเปนเรื่องที่เลื่องลือกัน
มากอน ไดปรากฏเปนลายลักษณอักษรในหนังสือชื่อ Murder of A Gent Land (Reader’s Digest
Press, 1977) เขียนโดย จอหน บารรอน (John Barron) และแอนโธนี่ พอล (Anthony Paul) หนังสือ
เลมนี้เมื่อตีพิมพในอังกฤษในเวลาตอมาใหชื่อวา Peace With Horror ขอมูลสวนใหญที่ปรากฏใน
หนังสือเล มนี้ไ ด มาจากการสัม ภาษณช าวกัมพูชาที่ลี้ภัยออกนอกประเทศประมาณ 300 คน
ซึง่ กระจัดกระจายอยูในเมืองไทย มาเลเซีย ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา ผูเขียนทั้งสองไดโจมตีวา
รัฐบาลพลพตไดฆาประชาชนชาวกัมพูชาตายประมาณ 1,200,000 คนเปนอยางนอย พรอมทั้งเลาถึง
ความทารุณโหดรายตางๆ เมื่อมีผูวิจารณหนังสือเลมนี้ใน Far Eastern Economic Review (ซึง่ ตอไป
นีจ้ ะใชอักษรยอ FEER ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2520 ก็มีการโตเถียงกันอยางมากเกี่ยวกับความ
เที่ยงตรงของขอมูล (ดู FEER, October 28, 1977;December 9, 1977) ในหมูนักวิชาการเองไมสูให
ความสําคัญแกหนังสือเลมนี้มากนัก เพราะในประการแรกทีเดียว หนังสือเลมนี้ตีพิมพโดย Reader
Digest Press ซึง่ เปนทีท่ ราบกันทั่วไปวาเปนหนวยงานที่ไดรับเงินสนับสนุนจากองคการ CIA แหง
สหรัฐอเมริกา และในประการที่สอง ขอมูลจํานวนมากในหนังสือเลมนี้ ซึ่งอางวาเปนถอยคําหรือคํา
ใหสัมภาษณของบุคคลสําคัญในรัฐบาลพลพต มักจะมาจากแหลงอางอิงที่คอนขางคลุมเครือ
ในขณะที่ Murder of A Gentle Land ไมสามารถโนมนาวใหผูอานเชื่อในความ
ทารุณโหดรายของรัฐบาลพลพตไดมากนัก Combodia Year Zero (Penguin Books, 1987) กลับ
ประสบความสํ าเร็จอยางงดงาม หนังสือเลมนี้เดิมตีพิมพเปนภาษาฝรั่งเศสในชื่อวา Combodge
Annee Zero (Paris : Juillard, 1977) เขียนโดย ฟร็องซัวส ปงโชด (Francois Ponchaud) บาทหลวง
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ชาวฝรั่งเศสซึ่งเปนสมาชิก The Society of Foreign Missions of Paris และใชชีวิตอยูในกัมพูชาถึง
10 ป ดังที่ผูเขียนกลาวในคํานําหนังสือเลมนี้ตอนหนึ่งวา
“…ขาพเจาอยูในประเทศนั้น (กัมพูชา) ถึง 10 ป ตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2508 จนถึงวันที่ 8
พฤษภาคม 2518 หาปแรกในอาณาจักรเขมรภายใตเจานโรดมสีหนุ และหาปตอมาในสาธารณรัฐเขมรสมัยรัฐบาล
ลอนนล สามสัปดาหสุดทายของขาพเจาเปนชีวิตภายใตรัฐบาลประชาธิปไตยกัมพูชา (Democratic Kampuchea)
กระนั้นก็ตาม ก็ยังไมเพียงพออยูแนชัดที่ขาพเจาจะกลาววา ขาพเจารูจักดินแดนนั้นเปนอยางดี…”

ฟร็องซัวส ปงโชด มีโอกาสอยูดูสงครามปลดแอกกัมพูชา และไดเห็นการตอน
ประชาชนออกจากกรุงพนมเปญออกสูชนบทดวยตาตนเอง แมวาเขาจะมีโอกาสอยูในกัมพูชา
ภายใตการปกครองของรัฐบาลคอมมิวนิสตเพียง 3 สัปดาห แตสภาพอันสับสนและภาพการ
พลัดพรากของญาติพี่นองในชวงแหงการเปลี่ยนแปลงยังความสลดใจแกเขาเปนอันมาก ปงโชดจึง
สนใจติดตามการเปลี่ยนแปลงในกัมพูชา โดยการสอบถามชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยออกนอกประเทศ
อานเอกสารของรัฐบาลกัมพูชาและฟงวิทยุพนมเปญ Cambodia Year Zero เขียนขึ้นจากขอมูล
ทีร่ วบรวมจากแหลงตางๆ เหลานี้ เมื่อหนังสือเลมนี้ปรากฏในตลาดหนังสือฝรั่งเศสในป 2520 ก็ได
รับการวิพากษวิจารณอยางมาก ปงโชดโจมตีรัฐบาลพลพตดวยขอโตแยงและขอมูลที่คอนขาง
เขมขน แมวาเขาจะมิไดกลาวหารัฐบาลพลพตวา ฆาประชาชนชาวกัมพูชา 1-2 ลานคนดังที่เลาลือ
แตเขาก็ยังเห็นวา การปฏิวัติที่เกิดขึ้นในกัมพูชาเปนการปฏิวัติที่สูญเสียเลือดเนื้อมากที่สุดใน
ประวัติศาสตรสมัยใหม อยางไรก็ตาม นักวิชาการและปญญาชนในโลกตะวันตกจํานวนไมนอย
พยายามที่จะ ‘ปกปอง’ และ ‘แกตาง’ ใหรัฐบาลพลพต อาทิเชน ศาสตราจารยโนม ชมสกี้ (Noam
Chomsky) นักภาษาศาสตรชาวอเมริกันผูมีชื่อเสียง ยอรจ ฮิลเดอแบรนด และกาเรธ พอรตเตอร
ผูเขียน Cambodia : Starvation and Revolution และมัลคอลม คอลดเวลล (Malcolm Caldwell) แหง
มหาวิทยาลัยลอนดอน คนเหลานี้พยายามชี้ใหเห็นวา การที่รัฐบาลพลพตจําตองตอนประชาชน
ออกสูชนบทก็เพราะมีปญหาการขาดแคลนอาหารในขั้นสุดทายแหงสงครามปลดแอกกัมพูชา เมื่อ
กองกําลังของแนวรวมปลดแอกกัมพูชากําลังลอมกรอบพนมเปญนั้นสหรัฐอเมริกาไดทิ้งระเบิดถลม
อาณาบริเวณที่เชื่อวาถูกยึดครองโดยแนวรวมดังกลาวอยางหนัก จนที่ดินเหลานั้นไมสามารถใช
ในการเพาะปลูกอีกตอไปได และเมื่อสงครามปลดแอกใกลจะสิ้นสุดลง นครพนมเปญประสบ
ป ญหาการขาดแคลนอาหารอยางรา ยแรง จนรั ฐบาลอเมริ กัน ตอ งใชเครื่องบินขนอาหารจาก
ตางประเทศเพื่อเลี้ยงดูประชาชนในนครพนมเปญ แตเมื่อสงครามปลดแอกยุติลงรัฐบาลใหมแหง
กัมพูชาไมสามารถขนอาหารไปเลี้ยงดูประชาชนในตัวเมืองได จึงใชวิธีตอนคนออกจากเมืองสู
ชนบท ซึ่งเปนแหลงของอาหาร หากประชาชนชาวกัมพูชาตองลมตาย อันเนื่องมาจากนโยบาย
ดังกลาว สหรัฐอเมริกามิอาจปฏิเสธความรับผิดชอบได เพราะปญหาการขาดแคลนอาหารใน
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ตัวเมืองเปนผลจากการทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกา และการที่ชาวกัมพูชาตองลมตายไมวาจะเปน
จํานวนมากนอยเทาใด มิไดเกิดจากเจตนาหรือนโยบายของรัฐบาลพลพตแตประการใด ความเห็น
ทํานองดังกลาวนี้ไมเพียงแตจะปรากฏในCambodia : Starvation and Revolution เทานั้น หากยัง
ปรากฏในเอกสารเรื่อง Human Rights in Cambodia (US Government Printing Office, May 1977)
ซึง่ เขียนโดยกาเรธ ทอรตเตอร และในจดหมายของโนม ชมสกี้ ทีเ่ ขียนถึงบรรณาธิการ New York
Times Review of Book และ Christian Science Monitor (สาระสําคัญดู Noam Chomsky,
“Distortions at Fourth Hand” The Nation, June 25, 1977 และ Journal of Contemporary Asia, Vol.
7, No.4 (1977), pp. 548-554)
กระนั้นก็ตาม Cambodia Year Zero ก็มอี ทิ ธิพลในการโนมนาวความเห็นของ
ปญญาชนฝายเสรีนิยมและฝายซายไดเปนอันมาก ทั้งนี้เนื่องจากวา ปงโชดผูเขียนหนังสือเลมนี้
เปนผูใหกําลังใจสนับสนุนขบวนการปลดแอกในกัมพูชามากอน ประกอบกับนโยบายปดประเทศ
อยางสุดโตงของรัฐบาลพลพตไดสรางความคลางแคลงใจแกปญญาชนฝายเสรีนิยมและฝายซาย
ในโลกตะวันตกเปนจํานวนมาก รัฐบาลพลพตไมยินดีตอนรับชาวตางประเทศ รวมทั้งผูที่สนับสนุน
ขบวนการปลดแอกในอินโดจีน ยิ่งรัฐบาลพลพตพยายาม ‘ปด’ ประเทศกัมพูชามากเพียงใด ขอมูล
ที่จะใช ‘แกตาง’ ใหแกรฐั บาลดังกลาวก็ยิ่งมีนอยลงเพียงนั้น ผลก็คือ คนที่จะลุกขึ้นมา ‘แกตาง’
ใหรัฐบาลพลพตนับวันมีแตจะลดนอยถอยลง และคนที่เคยสนับสนุนรัฐบาลดังกลาวกลับลุกขึ้นมา
ตอตานคัดคาน ดังเชน ฌอง ลากูตูร (Jean Lacouture) นักหนังสือพิมพชาวฝรั่งเศสและวิลเฟรด
เบอรเชตต1 เปนอาทิ ลากูตูรเคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับอินโดจีนหลายเลม ทัศนะของเขาในดาน
การตอตานลัทธิจักรวรรดินิยมและสนับสนุนขบวนการปลดแอกในอินโดจีนเปนที่ประจักษชัดกัน
ทัว่ ไป แตสถานการณในกัมพูชายุครัฐบาลพลพตทําใหเขารูสึกไมเปนสุขนัก เขาใครที่จะเขาไปเห็น
กัมพูชาดวยตาตนเอง แตก็ผิดหวัง เพราะรัฐบาล พลพตไมยินดีตอนรับชาวตางประเทศ ในที่สุด
ลากูตูรก็เหมือนกับผุที่สนใจศึกษากัมพูชาในโลกตะวันตกจํานวนมากที่ไมมีทางเลือกอื่นใดในการ
ที่จะไดมาซึ่งขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกัมพูชา นอกจากการรับฟงปากคําของชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยออก
นอกประเทศ ลากูตรู เ ริ่มปกใจเชื่อในเรื่องความทารุณโหดรายของรัฐบาลพลพต โดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลังจากที่ไดอาน Combodge Annee Zero เขาเริ่มออกโรงโจมตีรัฐบาลพลพตดวยการเขียนบทความ
ตีพมิ พในนิตยสารรายสัปดาหของฝรั่งเศสชื่อ Le Nouvel Observateur และตอมาวิจารณหนังสือ
ของปงโชดใน New York Times Review of Book (March 31, 1997) สิ่งที่ลากูตูรทําก็คือ การนํา
ขอมูลจากหนังสือของ ปงโชดมาระบายสี เพื่อใหภาพเกี่ยวกับกัมพูชายุครัฐบาลพลพตเลวรายกวา
1
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ทีเ่ ปนจริงๆ เชน อางถึงถอยคําของทหารเขมรแดงวา ไดฆาชาวกัมพูชาไปหนึ่งในสี่ภายในหนึ่งป
(1.5 ลานคน) หรืออางถึงบทความในหนังสือพิมพประชาชาติ ฉบับวันที่ 10 มิถุนายน 2519 ซึ่งกลาว
วา วิธีการ ‘ลางสมอง’2 (Reeducation Method) ที่เวียดนามใชอยูนั้นเปนวิธีการที่ไดผลชาเกินไป
พรอมทั้งเสริมวาประชาชาติเปนหนังสือพิมพของรัฐบาลกัมพูชา ฯลฯ คนที่อานหนังสือของปงโชด
ดวยใจเปนธรรมและอยางละเอียดถี่ถวนจะพบวา ไมมีขอความตอนใดในหนังสือดังกลาวเลย
ที่กลาวอางวา รัฐบาลพลพตมีนโยบายฆาชาวกัมพูชา และผูอานที่เปนคนไทยก็ทราบแกใจดีวา
หนังสือพิมพประชาชาติเปนหนังสือพิมพไทย มิใชหนังสือพิมพที่ออกในกัมพูชาหรือเปนของ
รัฐบาลกัมพูชา ดวยเหตุนี้เอง ขอเขียนของลากูตูรจึงถูกโจมตีเปนอันมากที่นําขอมูลจากหนังสือ
Cambodge Annee Zero มาบิดเบือน และผูนําในการโจมตีลากูตูรก็คือ โนม ชิมสกี้ จนในที่สุด
ลากูตู ร  ต  อ งรั บ สารภาพต อ สาธารณชน เกี ย รติ ภู มิ ที่ สั่ ง สมมานานนั บ สิ บ ป จึ ง อั น ตรธานไป
ในชัว่ พริบตา อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา ทั้งๆที่ลากูตรู ยอมรับวา ไดบิดเบือนขอมูลที่ปรากฏ
ในหนังสือของปงโชด แตเมื่อสํานักเพ็นกวินนําหนังสือดังกลาวมาพิมพในพากษภาษาอังกฤษในป
2521 ก็ยงั นําบทวิจารณของลากูตรู ม าพิมพไวทั้งปกหนาและปกหลัง
ดั ง ได ก ล า วแลว ว า นโยบายปดประเทศอยางสุดโตงของรัฐบาลพลพตทํ าให
โลกภายนอกไมสามารถหาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับความเปนไปในกัมพูชาได ขอมูลที่ไดสวนใหญ
จึงตองพึ่งปากคําของชาวกัมพูชาที่ลี้ภัยออกนอกประเทศ ซึ่งเปนผลเสียตอรัฐบาลพลพตเอง เพราะ
คําบอกเลาของผูลี้ภัยชาวกัมพูชาเหลานี้ลวนมุงโจมตีนโยบายของรัฐบาลพลพตในดานการลิดรอน
สิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น จนในที่สุดแมแตนักการเมืองเสรีนิยมอยางเชนนายยอรจ แม็กกัฟเวิรน
(George McGovern)แหงวุฒิสภาอเมริกันซึ่งเคยเปนตัวแทนของพรรคดีโมแครทในการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีอเมริกันในป 2515 ถึงกับออกโรงเรียกรองใหรัฐบาลอเมริกันใชกําลังทหารกําจัด
รัฐบาลพลพตเพื่อชวยชีวิตชาวกัมพูชา และแมแตพรรคการเมืองฝายซายในประเทศตางๆในโลก
ตะวันตกตางก็พากันตีตนออกหาง ไมสนับสนุนรัฐบาลพลพต
ในดานปญญาชนฝายเสรีนิยมและฝายซายในสหรัฐอเมริกานั้น เมื่อความพยายาม
ที่จะ ‘แงม’ ประตูกัมพูชาไมประสบผลสําเร็จ และการไดมาซึ่งขอมูลเกี่ยวกับกัมพูชาเปนไป
ดวยความยากลําบากยิ่ง พวกหนึ่งจึงหันเข็มไปศึกษาดูวา ใครเปนผูมีอํานาจทางการเมืองในรัฐบาล
2

รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณตอนนี้ดู The Economist (July 1, 1978), pp. 97-98 ; Pierre Rousset “Cambodia :
Background to the Revolution”, Journal of Contemporary Asia, Vol. 7, No.4 (1977), pp. 513-528 ; Noam
Chomsky “Distortiona at Fourth Hand”, The Nation (June 25, 1977) จดหมายของโนม ชมสกี้ ถึงบรรณาธิการ
Christian Science Monitor ตีพิมพใน Jounal Contemporary Asia, Vol.7, No. 4 (1977), pp. 548-554.
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พลพต และคนเหลานี้มีความคิดความอานอยางไร เพราะเปนไปไดวา ความคิดความอานของผูนํา
กัมพูชาเหลานี้ อาจนํามาใชในภาคปฏิบัติ การศึกษาในเรื่องดังกลาวนี้ก็จะชวยใหเขาใจนโยบายและ
การเปลีย่ นแปลงในกัมพูชาได เมื่อเขมรแดงยึดอํานาจรัฐไดในเดือนเมษายน 2518 นั้น ผูนําเขมร
แดงทีร่ จู ักกันดีในโลกตะวันตกมีอยู 3 คน คือ เขียว สัมพัน (Khieu Samphan) ฮูนิม (Hu Nim) และ
ฮูยุน (Hu Youn) ทัง้ เขียว สัมพัน และฮูยนุ ตางจบปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตรจากมหาวิทยาลัย
ปารีส สวนฮูนิมจบปริญญาเอกสาขากฎหมายมหาชนจากมหาวิทยาลัยพนมเปญ ในเวลานั้นโลก
ตะวันตกพากันเชื่อวาเขียว สัมพันเปนผูกุมบังเหียนแหงอํานาจในแนวรวมปลดแอกกัมพูชา ดวย
เหตุนี้ จึงเริ่มดําเนินการแปลวิทยานิพนธของเขียว สัมพัน ออกเปนภาษาอังกฤษ บทสรุปบางตอน
ของวิทยานิพนธเรื่องนี้ตีพิมพเปนเอกสารเรื่อง Underdevelopment in Cambodia ใน Southeast
Asian Chronicle No.51-52 (September – November, 1976) แตหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลพลพต
ประกอบกับความคลี่คลายของเหตุการณในเวลาตอมาโลกตะวันตกจึงเริ่มแนใจวา เขียว สัมพันธ
มิใชผูมีอํานาจที่แทจริง คําถามที่ตองหาคําตอบก็คือ พลพตคือใคร และกวาที่โลกตะวันตกจะรูวา
พลพต คือ ซาลอธ ซาร (Saloth Sar) ก็เปนเวลาหลังจากที่พลพตเถลิงอํานาจกวาหนึ่งป หากมิใช
เหตุบังเอิญที่นักบินผูขับเฮลิคอปเตอรใหซาลอธ ซารหนีเล็ดลอดเขามาเมืองไทย และตอมามีรูป
ของพลพตตีพิมพในฮานอย ปานฉะนี้ โลกภายนอกก็ยังคงตองสืบประวัติของพลพตตอไป3 อยางไร
ก็ตาม โลกภายนอกเริ่มมีขอมูลเกี่ยวกับผูมีอํานาจในรัฐบาลพลพตมากขึ้น หลังจากที่มีการศึกษากัน
อยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งหลังจากที่โครงการเอเชียอาคเนยแหงมหาวิทยาลัยคอรแนลไดตีพิมพ
เอกสารทางวิชาการเรื่อง Communist Party Power in Kampuchea (Cambodia) : Documents and
Discussion (Data Paper No.106, January 1977) เขียนโดย ทิมโมธี ไมเคิล คารนีย (Timothy
Michael Carney) ขาราชการกระทรวงตางประเทศอเมริกัน ซึ่งเคยประจําอยูนครพนมเปญหลายป
จนรูภาษาเขมรเปนอยางดี
ในปลายยุครัฐบาลพลพต ผูนํากัมพูชาจําตอง ‘แงม’ ประตูรับชาวตางประเทศ
เนื่องจากทนแรงกดดันใหเปดประตูมิได พลตรีชาติชาย ชุณหวัณไดรับเอกสิทธิ์ในการจัดบริการ
นําเทีย่ วนครวัต และชาวตะวันตก 3 คนไดรับเชิญใหไปเยือนกัมพูชา ในจํานวนนี้เปนชาวอเมริกัน
เสีย 2 คน และชาวอังกฤษหนึ่งคน ชาวอเมริกันทั้งสองมีอาชีพเปนผูสื่อขาวหนังสือพิมพ และเคย
ประจําอยูในกัมพูชาหลายป คนแรกคือ เอลิซาเบธ เบ็กเกอร (Elizabeth Becker) แหงหนังสือพิมพ
The Washington Post คนที่สองคือ ริชารด ดัดแมน (Richard Dudman) แหงหนังสือพิมพ St. Louis
3
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Post-Dispatch สวนชาวอังกฤษที่รวมเดินทางไปดวยนั้นเปนอาจารยสํานักบูรพาและอัฟริกันศึกษา
(SOAS) แหงมหาวิทยาลัยลอนดอน ชื่อมัลคอลม คอลดเวลล (Malcolm Caldwell) ดัดแมนเคยถูก
เขมรแดงจับในป 2513 ขณะที่กําลังตระเวนหาขาวในกัมพูชารวมกับเอลิซาเบธ พอนด (Elizabeth
Pond) แหงหนังสือพิมพ Christian Science Monitor และไมเคิล มอรโรว (Michael Morrow) แหง
The Dispatch News Service ดัดแมนเลาประสบการณตอนถูกเขมรแดงกักตัวไวในหนังสือชื่อ Forty
Days With the Enemy (New York : Liveright, 1971) สวนคอลดเวลลนั้นเปนผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
เอเชียอาคเนย (โดยเฉพาะอยางยิ่งอินโดนีเซีย) และเคยเขียนหนังสือเกี่ยวกับกัมพูชารวมกับ เล็ก ตัน
(Lek Tan) ชื่อ Cambodia in the Southeast Asia War (Monthly Review Press, 1973) ชาว
ตางประเทศทั้งสามนี้ใชเวลา 2 สัปดาหในเดือนธันวาคม 2521 ตระเวนดูกัมพูชารวม 11 จังหวัด
(จาก 19 จังหวัด) คิดเปนระยะทาง 1,000 ไมลเศษ เมื่อการเดินทางใกลจะสิ้นสุดลง เหตุการณที่
ไมคาดฝนก็เกิดขึ้น คนรายไมทราบจํานวนแนชัดไดบุกเขาไปในที่พักของคนทั้งสามในพนมเปญ
และยิงคอลดเวลลตาย สวนเบ็กเกอรและดัดแมนรอดตาย (รายละเอียดอานไดจากรายงานของ
เอลิซาเบธ เบ็กเกอร ใน The Washington Post ฉบับวันที่ 24 ธันวาคม 2521)
มัลคอลม คอลดเวลล ผูซึ่งไดชื่อวาเปนชาวอังกฤษคนสุดทายที่ ‘ปกปอง’ และ
‘แกตาง’ ใหแกรัฐบาลพลพต ไดจากไปสูปรภพ โดยที่รัฐบาลพลพตไมสามารถจับคนรายได
คงเหลือแตริชารด ดัดแมน และเอลิซาเบธ เบ็กเกอรเทานั้นที่เปนชาวตะวันตกผูมีโอกาสตระเวนดู
กัมพูชายุครัฐบาลพลพต มากกวาชาวตะวันตกคนอื่นใด เพราะเพียง 2 สัปดาหเศษหลังจากการ
ทองเที่ยวของชาวตะวันตกทั้งสามสิ้นสุดลง รัฐบาลพลพตก็สิ้นอํานาจเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2522
กระนั้นก็ตาม สิ่งที่ดัดแมนและเบ็กเกอรไดเห็นในกัมพูชาก็เปนเพียงสิ่งที่รัฐบาลพลพตตองการให
เห็นเทานัน้ ดวยเหตุนี้เอง สภาพชีวิตที่แทจริงของชาวกัมพูชาในยุครัฐบาลพลพตจึงยังคงเปนเรื่องที่
มืดมนสําหรับโลกภายนอกไปอีกนานแสนนาน

