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บทคัดย่อ

บทความชิน้ นีม้ จี ดุ มุง่ หมายเพือ่ สะท้อนผลพวงของนโยบายปฏิรปู ทีด่ นิ ในเวียดนามเหนือ
ซึ่งด�ำเนินการโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในต้นทศวรรษที่ 1950s โดยอาศัยข้อมูลจาก
เอกสารและเรื่องเล่าของผู้ให้ข้อมูลหลักคนหนึ่ง บทความน�ำเสนอว่า กลุ่มคนที่ได้ประโยชน์จาก
นโยบายดังกล่าวก็คอื ชาวนายากจนและชาวนาไร้ทดี่ นิ ท�ำกิน แต่สำ� หรับกลุม่ คนทีถ่ กู ประทับตรา
ให้เป็น “เจ้าทีด่ นิ ” (dia chu) โดยเฉพาะการประทับตราอย่างไม่ยตุ ธิ รรมจากเจ้าหน้าทีป่ ฏิรปู ทีด่ นิ
พวกเขาเหล่านั้นต้องกลายมาเป็น “เหยื่อ” ของปฏิบัติการตามนโยบายดังกล่าว และผลของ
การถูกประทับตราดังกล่าว ท�ำให้พวกเขาเหล่านัน้ ต้อง ถูกกล่าวโทษ (to cao) จากชาวนายากจน
ซึ่งมีทั้งการใส่ร้ายป้ายสีและกล่าวเกินจริง ในที่สุดจึงน�ำไปสู่การถูกยึดที่ดินและทรัพย์สิน
ทัง้ หมด เมือ่ ต้องตกเป็นผูส้ นิ้ เนือ้ ประดาตัวและไม่มแี ม้อาหารจะประทังชีวติ พวกเขาก็ตอ้ งดิน้ รน
ทุกวิถีทางทั้งขอทาน รับจ้าง และเด็กรับใช้ เพียงเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดไปวันๆ หนึ่งเท่านั้น และ
นั่นก็คือชะตากรรมที่พวกเขาได้รับเพียงเพราะถูกประทับตราว่าเป็น “เจ้าที่ดิน”
ค�ำส�ำคัญ: พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ชาวนาเวียดนาม ปฏิรูปที่ดิน เจ้าที่ดิน

Abstract

This article reflects on the consequences of the land reform policy in Vietnam
run by the Communist Party in the early 1950s. Based on the information from
บทความนี้ ไ ด้ รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การเขี ย นบทความจากศู น ย์ วิ จั ย พหุ ลั ก ษณ์ สั ง คมลุ ่ ม น�้ ำ โขง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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documents and the story of one key informant, it argues that the people who benefitted
from the policy were poor and landless peasants. At the same time, those who were
labeled “landlords” (dia chu) by the land reform committee became victims of the
policy under which they were unfairly punished (to cao), causing them to become poor
farmers whose land and property were confiscated. They became penniless, without
even food to sustain them, and they had to get by as beggars, laborers, and servants
just to survive from day to day.
Keywords: Communist Party of Vietnam, Vietnamese peasant, land reform, landlord

บทน�ำ
เวียดนามเหนือรัฐชาติสมัยใหม่ภายใต้การน�ำของพรรคคอมมิวนิสต์
เวียดนาม ได้ดำ� เนินการปฏิรปู ทีด่ นิ ในหลายช่วงเวลาด้วยกัน คือ (1) ช่วงต้นทศวรรษ
1950s ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการโค่นล้มระบบศักดินา โดยเน้นไปที่การท�ำลายระบบ
เจ้าที่ดิน และน�ำที่ดินมาจัดสรรให้ชาวนาไร้ที่ดินท�ำกิน3 (2) ช่วงปลายทศวรรษ
1950s เป็นช่วงของการปฏิรูปที่ดินในลักษณะ “นารวม” ผ่านรูปแบบสหกรณ์ คือ
ชาวนาทุกคนต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ร่วมกันท�ำการผลิต และได้รับส่วนแบ่ง
หลังฤดูเก็บเกีย่ ว (3) ช่วงปลายทศวรรษ 1970s หรือหลังการรวมประเทศเวียดนาม
จากชัยชนะของเวียดนามเหนือทีม่ ตี อ่ เวียดนามใต้ จึงเป็นการปฏิรปู ทีด่ นิ ในลักษณะ
“นารวม” ทั้งประเทศ (4) ช่วงปลายทศวรรษ 1980s หรือยุคเศรษฐกิจการตลาด
รัฐหันมาปฏิรูปที่ดินโดยยินยอมให้เอกชนมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งถือ
เป็นการสิ้นสุดของยุค “นารวม” ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นรูปแบบการผลิตทางการเกษตร
ที่พรรคฯ หวังจะน�ำพาสังคมเวียดนามไปสู่สังคมนิยมคอมมิวนิสต์
การปฏิรูปที่ดินในเวียดนามเหนือในช่วงต้นทศวรรษ 1950s ได้สร้าง
ความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญทั้งในเชิงโครงสร้างทางสังคมและวิถีชีวิต
ในช่วงเวลาเดียวกัน คือต้นทศวรรษที่ 1950s เวียดนามใต้ภายใต้การน�ำของประธานาธิบดีโงดิง่ เสีย่ ม
(1955-1963) ได้ด�ำเนินการปฏิรูปที่ดินด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในบทความนี้ขอน�ำเสนอเฉพาะการ
ปฏิรูปที่ดินในบริบทของเวียดนามเหนือเท่านั้น
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ประจ� ำ วั น ของคนเวี ย ดนามเหนื อ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู ้ ค นในชนบทที่ ไ ด้ รั บ
การประทับตราจากรัฐว่าเป็น “เจ้าที่ดิน” (dia chu) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ
ระบอบการปกครองใหม่ที่ต้องการโค่นล้ม เพราะเชื่อว่าการที่สามารถโค่นล้ม
“เจ้าทีด่ นิ ” ลงได้กเ็ ท่ากับว่าสามารถโค่นล้มระบบศักดินาทีผ่ กู ขาดการปกครองเวียดนาม
มาอย่างยาวนานลงได้เช่นกัน จึงน�ำไปสู่ค�ำถามที่ว่า กลุ่มคนที่ได้รับการประทับตรา
ว่าเป็น “เจ้าที่ดิน” ต้องเผชิญชะตากรรมอย่างไรบ้างในช่วงเวลาดังกล่าว?
บทความนีต้ อ้ งการน�ำเสนอเรือ่ งราวปฏิบตั กิ ารการปฏิรปู ทีด่ นิ ในบริบทของ
เวียดนามเหนือ และชะตากรรมของผู้ที่ถูกประทับตราว่าเป็น “เจ้าที่ดิน” ในสังคม
หมู่บ้านชนบทของเวียดนามเหนือ (สมัยนั้น) ในยุคการปฏิรูปที่ดินช่วงต้นทศวรรษ
1950s โดยอาศัยข้อมูลจากเอกสาร รวมทั้งเรื่องเล่าและความทรงจ�ำของผู้ให้ข้อมูล
หลักคนหนึง่ ซึง่ เป็นลูกสาวของอดีตผูท้ ถี่ กู ประทับตราว่าเป็น “เจ้าทีด่ นิ ” ในหมูบ่ า้ น
แห่งหนึ่งของจังหวัดแทงฮว๋า (Thanh Hoa)

การถือครองที่ดินก่อนการปฏิรูปที่ดินของพรรคฯ
ระบบการถือครองและใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในเวียดนามภายใต้ระบอบศักดินา
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (1) ที่ดินที่อยู่ภายใต้การถือครองของราชส�ำนัก
หรือ “ที่หลวง” (ruong dat cong cua Nha nuoc) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่ราชส�ำนัก
ใช้ในกิจการบ้านเมืองต่างๆ เช่น ที่ดินเพื่องานเทศกาล ที่ดินเพื่องานก่อสร้าง ที่ดิน
เพื่องานการทหาร ที่นาหลวง ฯลฯ (2) ที่ดินภายใต้การถือครองของชุมชนหมู่บ้าน
(ruong dat cong lang xa) ซึง่ เป็นทีด่ นิ ทีจ่ ดั สรรไว้เพือ่ กิจการสาธารณะของหมูบ่ า้ น
(cong dien) เช่น ที่นาของหมู่บ้าน ที่นาของศาลเจ้า ฯลฯ (3) ที่ดินที่อยู่ภายใต้
การถือครองของส่วนบุคคล (ruong dat tu) เช่น ทีด่ นิ ของขุนนางทีไ่ ด้รบั พระราชทาน
จากกษัตริย์ ที่ดินของเจ้าที่ดิน ที่ดินที่บุคคลบุกเบิกขึ้นใหม่ ที่นาของตระกูล ที่นา
ของวัด ที่นาของชาวนารายย่อย ฯลฯ ซึ่งการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ใน 2 ประเภทหลังนีต้ อ้ งเสียภาษี (nop thue) ให้กบั ราชส�ำนัก (Lam Quang Huyen,
2007: 34-40)
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เมื่อเวียดนามตกเป็นประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส (ค.ศ. 1884-1945)
ระบบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินที่เคยตกอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ
ราชส�ำนัก ก็เปลี่ยนแปลงมาสู่การควบคุมดูแลโดยตรงจากเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส
โดยมีนโยบายให้เอกชนมีสิทธิถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างสมบูรณ์ เพื่อจะ
ได้ง่ายต่อการควบคุมดูแลและการเรียกเก็บภาษี (Mellac, 2011: 152) นอกจากนี้
เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศส ยังส่งเสริมให้คนของตนลงทุนท�ำการเกษตรในพื้นที่ขนาด
ใหญ่หรือที่เรียกว่า “นิคมเกษตรกรรม” (don dien) ซึ่งในปี ค.ศ. 1890 มีจ�ำนวน
ทั้งสิ้น 126 แห่ง โดยเนื้อที่ในเขตภาคเหนือ (Bac Ky) มีจ�ำนวน 3,068 เฮกตาร์
เขตภาคกลาง (Trung Ky) มีจ�ำนวน 3,484 เฮกตาร์ และในเขตภาคใต้ (Nam Ky)
มีจำ� นวน 4,346 เฮกตาร์  ต่อมาการถือครองทีด่ นิ โดยคนสัญชาติฝรัง่ เศสก็มจี �ำนวน
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ช่วงเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1890  ถึง 1900 มีการถือครองที่ดิน
เป็นจ�ำนวน 320,000 เฮกตาร์ในการเพาะปลูกข้าวและยางพารา และตั้งแต่ปี ค.ศ.
1907 เป็นต้นมา คนสัญชาติฝรั่งเศสได้ขยายพื้นที่ “นิคมเกษตรกรรม” เพิ่มมากขึ้น
ทั้งในเขตภาคใต้และภาคเหนือ เช่น ในเขตจังหวัดเซินตัย (Son Tay) บั๊กซาง
(Bac Giang) และถายเหวียน (Thai Nguyen) ดังนัน้ เมือ่ ถึงปี ค.ศ. 1930 คนสัญชาติ
ฝรั่งเศสได้มีการครอบครองที่ดินในเวียดนามรวมทั้งสิ้น 1,025,000 เฮกตาร์
และเฉพาะ “นิคมเกษตรกรรม” ที่ปลูกยางพารามีเนื้อที่รวมกันจ�ำนวน 706,000
เฮกตาร์ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ 1 ใน 4 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมดของเวียดนาม
(My Opera, 2009)
ตามตัวเลขการถือครองที่ดินที่เป็นที่นาในปี ค.ศ. 1930 ระบุว่า เจ้าของ
ที่นา (chu ruong) ที่ถือครองที่นาในเนื้อที่น้อยกว่า 5 เฮกตาร์ มีจ�ำนวนทั้งหมด
1,776,200 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.8 ของเจ้าของที่นาทั้งหมด โดยมีเนื้อที่ถือครอง
รวมกันทัง้ หมด 1,225,000 เฮกตาร์ ส่วนเจ้าทีน่ าทีถ่ อื ครองทีน่ าตัง้ แต่ 5 เฮกตาร์ถงึ
50 เฮกตาร์มีจ�ำนวน 92,150 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.9 ของเจ้าของที่นาทั้งหมด โดย
มีเนือ้ ทีถ่ อื ครองรวมกันทัง้ หมด 1,210,000 เฮกตาร์ และเจ้าทีน่ าทีถ่ อื ครองทีน่ าตัง้ แต่
50 เฮกตาร์ขึ้นไปมีจ�ำนวน 6,530 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของเจ้าของที่นาทั้งหมด
โดยมีเนื้อที่ถือครองรวมกันทั้งหมด 1,355,000 เฮกตาร์ นอกจากนี้ยังเป็นส่วนของ
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นารวม (ruong cong) อีก 510,000 เฮกตาร์ เมื่อเปรียบเทียบการถือครองที่นา
ระหว่างภาคต่างๆ จะเห็นได้ว่าในเขตภาคใต้มีเจ้าที่นาที่ถือครองที่นาตั้งแต่
5 เฮกตาร์ ขึ้นไปมีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับผู้ที่ถือครองตั้งแต่ 5 เฮกตาร์ ถึง
50 เฮกตาร์มีจ�ำนวน 65,700 รายจากทั้งหมด 92,150 ราย และถือครองตั้งแต่
50 เฮกตาร์ขนึ้ ไปมีจำ� นวน 6,300 รายจากทัง้ หมด 6,530 ราย และในจ�ำนวนชาวนา
ทีม่ อี ยู่ 4,000,000 รายโดยประมาณ จะมีแค่ 1,874,880 รายเท่านัน้ ทีม่ ที นี่ าเป็นของ
ตนเอง ดังนั้นจากตัวเลขการถือครองที่ดินที่กล่าวมาข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าที่นา
ส่วนใหญ่อยู่ในการครอบครองของคนจ�ำนวนน้อยเท่านั้น (Lam Quang Huyen,
2007: 348-349)

“ชาวนาต้องมีทนี่ าเป็นของตนเอง”: นโยบายปฏิรปู ทีด่ นิ ของพรรคฯ
ช่วงต้นทศวรรษ 1950s
“ชาวนาต้องมีที่นาเป็นของตนเอง” (nguoi cay co ruong) เป็นนโยบาย
และแนวทางในการสร้างฐานมวลชนของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมาตัง้ แต่กอ่ ตัง้
พรรค โดยเฉพาะกับกลุ่มชาวนายากจนและไร้ที่ดินท�ำกิน ดังนั้นภายหลังการ
ประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสและจัดตั้งรัฐบาลของโฮ่จี๊มิง (Ho Chi Minh) ในวันที่    
2 กันยายน ค.ศ. 19454 รัฐเวียดนามเหนือได้มคี วามพยายามด�ำเนินการปฏิรปู ทีด่ นิ
ในหลายรูปแบบ เช่น ประกาศลดค่าเช่าที่นาลง 25% (sac lenh giam to 25%)
ในวันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 1945  ประกาศลดค่าเช่าทีน่ าลง 20 % และยกเว้นการเก็บ
ภาษีในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย ในวันที่ 26 ตุลาคม ค.ศ. 1945 ต่อมาพรรคฯ  
ได้กำ� หนดนโยบายการปฏิรปู ทีด่ นิ ในภาวะสงคราม หลังผ่านการประชุมใหญ่พรรคฯ
ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1948 ขึ้นดังนี้ (1) ต้องลดค่าเช่านาลง 25 %
(2) ต้องยกเลิกการเสียค่าเช่าอื่นๆ จากการเช่านา เช่น ค่าลงเกี่ยวข้าว (thue trinh
หลังจากประกาศเอกราช รัฐบาลภายใต้การน�ำของโฮ่จี๊มิง ต้องลี้ภัยของจากเมืองหลวงฮานอย
ไปตั้งฐานบริหารราชการในเขตทีเ่ รียกว่า “เวียดบั๊ก” (Khu tu tri Viet Bac) เพราะฝรัง่ เศสได้หวนกลับมา
หวังยึดครองเวียดนามอีกครั้งหนึ่ง หลังจากปล่อยให้ญี่ปุ่นครอบครองเวียดนามระยะสั้นๆ ในช่วง
สงครามโลกครั้งที่สอง
4
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giat) ค่าหัวของควาย (thue dau trau) (3) น�ำทีน่ าของพวกทรยศ (bon phan quoc)
มาแจกจ่ายให้กับชาวนายากจน ฯลฯ (Lam Quang Huyen, 2007: 56-57)
ซึง่ ประกาศต่างๆ ทีอ่ อกมาจากรัฐบาลในช่วงเวลาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ในบางพืน้ ที่
ที่พรรคฯ ควบคุมได้เท่านั้น เพราะในอีกหลายพื้นที่ยังคงอยู่ในการควบคุมของ
ฝรั่งเศส
กล่าวได้ว่า ประกาศค�ำสั่งของประธานาธิบดีโฮ่จี๊มิง เลขที่ 149-SL ลงวันที่
12 เมษายน ค.ศ. 1953 คือจุดเปลีย่ นส�ำคัญในการด�ำเนินการปฏิรปู ทีด่ นิ อย่างจริงจัง
ในเวียดนามเหนือของพรรคฯ ช่วงต้นทศวรรษ 1950s โดยเนือ้ หาของค�ำสัง่ ดังกล่าว
เน้นไปที่การให้เจ้าที่ดินลดค่าเช่านา สิทธิของผู้เช่านา ยกเลิกหนี้ของชาวนา
ยึดที่ดินของพวกฝรั่งเศส (thuc dan Phap) พวกฝักใฝ่ฝรั่งเศส (Viet gian) และ
พวกฝ่ายตรงข้าม (phan dong) แล้วน�ำมาจัดสรรให้ชาวนาทีไ่ ม่มที นี่ าหรือมีทนี่ าน้อย
การแบ่งทีด่ นิ ให้ชาวนาจากทีด่ นิ ของผูบ้ ริจาคหรือทีด่ นิ ของส่วนรวม การใช้ประโยชน์
ในที่ดินที่ไม่มีเจ้าของหรือเจ้าของปล่อยทิ้งร้าง (Lam Quang Huyen, 2007:
361-369) ต่อมาจากค�ำสั่งดังกล่าวจึงน�ำไปสู่การเสนอเป็นกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
(Luat cai cach ruong dat) ซึ่งผ่านการเห็นชอบและรับรองจากสภาแห่งชาติ
(quoc hoi) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 1953 และผ่านการลงนามรับรองจาก
ประธานาธิบดีโฮ่จมี๊ งิ เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม ค.ศ. 1953 (Lam Quang Huyen, 2007:
64) โดยเนือ้ หาของกฎหมายประกอบด้วยประเด็นส�ำคัญๆ ดังนี้ (1) การยึดทรัพย์สนิ
ของพวกฝรั่งเศส พวกมหาอ�ำนาจผู้รุกรานชาติอื่น พวกเจ้าที่ดินที่ฝักใฝ่ฝรั่งเศส
พวกฝ่ายตรงข้าม และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในระบอบเก่าที่เอารัดเอาเปรียบชาวบ้าน
(cuong hao gian ac) นอกจากนี้ยังมีการยึดที่นาที่มีลักษณะเป็นนารวม เช่น ที่นา
ของตระกูล และทีน่ าของศาสนาต่างๆ (2) เมือ่ ยึดทรัพย์สนิ มาได้แล้วให้ทำ� การจัดสรร
ให้ชาวนาที่ไม่มีที่นาหรือมีที่นาน้อย และกลุ่มคนยากจนอื่นๆ ในชนบท รวมทั้งให้
จัดสรรทีด่ นิ บางส่วนให้กบั ศาสนาต่างๆ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนา ส่วนกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของผู้ที่ได้รับการจัดสรร ซึ่งสามารถแบ่งให้
ลูกหลาน จ�ำนอง ขาย หรือให้ได้ (3) ให้จัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินระดับชาติ
ภาค และจังหวัด ท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลและปฏิบัติตามข้อบังคับของกฎหมายปฏิรูป
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ทีด่ นิ ส่วนในระดับต�ำบลให้ทปี่ ระชุมตัวแทนชาวนาของต�ำบล และให้คณะกรรมการ
บริหารกลุ่มเกษตรกรประจ�ำต�ำบลเป็นผู้ด�ำเนินการบังคับใช้กฎหมายปฏิรูปที่ดิน
ส�ำหรับการจัดกลุ่มชนชั้น (thanh phan giai cap) ต้องเป็นไปตามข้อบังคับตามที่
รัฐบาลก�ำหนด และต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการระดับจังหวัด (4) พื้นที่
ในการบังคับใช้กฎหมายครอบคลุมทั้งประเทศ ส�ำหรับพื้นที่ปลดปล่อย (vung tu do)
ให้ท�ำการปฏิรูปก่อน ส่วนพื้นที่ใดยังไม่พร้อมให้ปฏิรูปทีหลัง ซึ่งเป้าหมายหลักของ
กฎหมายดั ง กล่ า วก็ เ พื่ อ ล้ ม ล้ า งกรรมสิ ท ธิ์ ก ารถื อ ครองที่ ดิ น ของพวกฝรั่ ง เศส
พวกมหาอ�ำนาจผูร้ กุ รานชาติอนื่ ๆ และพวกชนชัน้ เจ้าทีด่ นิ เวียดนามในระบอบศักดินา
อันจะน�ำมาซึ่งกรรมสิทธิ์ถือครองที่ดินของชาวนา (Lam Quang Huyen, 2007:
372-388)
ในความเป็นจริง แม้พรรคได้ประกาศใช้กฎหมายปฏิรูปที่ดินแล้วก็ตาม
แต่กย็ งั ไม่สามารถด�ำเนินการปฏิรปู ทีด่ นิ ได้อย่างครอบคลุมทุกพืน้ ที่ เพราะยังตกอยู่
ในสถานการณ์ของการสูร้ บกับฝรัง่ เศส อย่างไรก็ตาม พรรคได้พยายามท�ำการปฏิรปู
ที่ดินในลักษณะของการ “น�ำร่อง” (thi diem) ในเขตควบคุม (khu vuc kiem soat)
ของตนเอง คือ เริ่มต้นในพื้นที่ 6 ต�ำบลของจังหวัดถายเหวงียน (Thai Nguyen)
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1953 ถึงวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ. 1954
และต่อมาพรรคฯ ได้ดำ� เนินการปฏิรปู ทีด่ นิ ในอีกหลายพืน้ ทีใ่ นช่วงปลายของสงคราม
และครอบคลุมทัว่ ทัง้ เวียดนามเหนือภายหลังได้รบั ชัยชนะอย่างเด็ดขาดจากฝรัง่ เศส
คือ ครั้งที่หนึ่ง ด�ำเนินการในพื้นที่ 47 ต�ำบลของจังหวัดถายเหวงียน และในพื้นที่
6 ต�ำบลของจังหวัดแทงฮวา รวมทัง้ สิน้ 53 ต�ำบล โดยมีระยะเวลาของการด�ำเนินการ
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม ค.ศ. 1954 ถึงวันที่ 20 กันยายน ค.ศ. 1954 ครั้งที่สอง
ด�ำเนินการในพื้นที่ 22 ต�ำบลของจังหวัดถายเหวงียน พื้นที่ 100 ต�ำบลของจังหวัด
ฝู่เถาะ (Phu Tho) พื้นที่ 22 ต�ำบลของจังหวัดบั๊กซาง (Bac Giang) พื้นที่ 66 ต�ำบล
ของจังหวัดแทงฮวา รวมทัง้ สิน้ 210 ต�ำบล โดยเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 23 ตุลาคม
ค.ศ. 1954 ถึงวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1955 ครั้งที่สาม ด�ำเนินการในพื้นที่ 106
ต�ำบลของจังหวัดฝู่เถาะ พื้นที่ 84 ต�ำบลของจังหวัดบั๊กซาง พื้นที่ 65 ต�ำบลของ
จังหวัดหวิ้งฟุ๊ก (Vinh Phuc) พื้นที่ 22 ต�ำบลของจังหวัดเซินตัย (Son Tay) พื้นที่
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115 ต�ำบลของจังหวัดแทง ฮวา และพื้นที่ 74 ต�ำบลของจังหวัดเหงะอาน (Nghe An)
รวมพืน้ ทีท่ งั้ สิน้ 466 ต�ำบล โดยเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955
ถึงวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ. 1955 ครั้งที่สี่ ด�ำเนินการในพื้นที่ 17 ต�ำบลของจังหวัด
ฝูเ่ ถาะ พืน้ ที่ 16 ต�ำบลของจังหวัดบัก๊ ซาง พืน้ ที่ 111 ต�ำบลของจังหวัดหวิง้ ฟุก๊ พืน้ ที่
60 ต�ำบลของจังหวัดบั๊กนิง (Bac Ninh) พื้นที่ 71 ต�ำบลของจังหวัดเซินตัย พื้นที่
98 ต� ำ บลของจั ง หวั ด ห่ า นาม (Ha Nam) พื้ น ที่ 47 ต� ำ บลของจั ง หวั ด นิ ง บิ่ ง
(Ninh Binh) พื้นที่ 207 ต�ำบลของจังหวัดแทงฮวา พื้นที่ 5 ต�ำบลของจังหวัดเหงะอาน
พื้นที่ 227 ต�ำบลของจังหวัดห่าติ๊ง (Ha Tinh) รวมพื้นที่ทั้งหมด 850 ต�ำบล โดยเริ่ม
ด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ค.ศ. 1955 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 1955
ครัง้ ทีห่ า้ ด�ำเนินการในพืน้ ที่ 86 ต�ำบลของจังหวัดบัก๊ นิง พืน้ ที่ 45 ต�ำบลของจังหวัด
นิงบิ่ง พื้นที่ 163 ต�ำบลของจังหวัดห่าดง (Ha Dong) พื้นที่ 171 ต�ำบลของจังหวัด
นามดิ่ง (Nam Dinh) พื้นที่ 19 ต�ำบลของจังหวัดแทงฮวา พื้นที่ 250 ต�ำบลของ
จังหวัดเหงาะอาน พื้นที่ 6 ต�ำบลของจังหวัดห่าติ๊ง พื้นที่ 118 ต�ำบลของจังหวัด
กว่างบิ่ง (Quang Binh) พื้นที่ 21 ต�ำบลของเขตหวิ้งลิง (Vinh Linh) พื้นที่ 217
ต�ำบลของจังหวัดฮ่ายเซือง (Hai Duong) พื้นที่ 149 ต�ำบลของจังหวัดฮึงเอียน
(Hung Yen) พื้นที่ 294 ต�ำบลของจังหวัดถายบิ่ง พื้นที่ 85 ต�ำบลของจังหวัด
เกีย๋ นอาน (Kien An) พืน้ ที่ 47 ต�ำบลของฮานอย พืน้ ที่ 9 ต�ำบลของจังหวัดฮ่ายฟ่อง       
(Hai Phong) พืน้ ที่ 40 ต�ำบลขึน้ กับฮ่งกว่าง (Hong Quang) รวมพืน้ ทีท่ งั้ หมด 1,720
ต�ำบล โดยเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่วนั ที่ 25 ธันวาคม ค.ศ. 1955 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม
ค.ศ. 1956 (Lam Quang Huyen, 2007: 389-390) ภายหลังการด�ำเนินการปฏิรูป
ทีด่ นิ เสร็จสิน้ ลงในครัง้ ที่ 5 ได้ไม่นานนัก พรรคจึงได้ประกาศยุตกิ ารด�ำเนินการปฏิรปู
ที่ดินลงในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 1956 แม้เกิดความผิดพลาดมากมายในระดับ       
การปฏิบัติ แต่พรรคก็ยืนยันถึงความส�ำเร็จในการด�ำเนินการปฏิรูปที่ดินดังกล่าว
โดยเฉพาะสามารถด�ำเนินการโค่นล้มระบอบศักดินาในภาคเหนือลงได้ (Lam Quang
Huyen, 2007: 69)
เป็นที่น่าสังเกตว่า การปฏิรูปที่ดินของพรรคทั้ง 5 ครั้งนั้น ไม่ได้มีการ
ด�ำเนินการในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่สูง (mien nui phia Bac)
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556
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ที่เป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีอยู่หลายกลุ่มในหลายจังหวัดทาง
ภาคเหนือของเวียดนาม เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ม้งในเขตจังหวัดล่าวกาย (Lao Cai)
กลุ่มชาติพันธุ์ไทในเขตจังหวัดเซินลา (Son La) กลุ่มชาติพันธุ์เมื่อง (muong)
ในเขตจังหวัดฮว่าบิง่ (Hoa Binh) ฯลฯ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากทางพรรคฯ เกรงว่า หากด�ำเนิน
การปฏิรูปที่ดินในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ จะก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นฐานข้ามแดน
ไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เพราะจังหวัดเหล่านี้เป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศลาวและประเทศจีน ซึง่ ในช่วงเวลาดังกล่าวทางพรรคฯ จึงสามารถ
ท�ำได้เพียง “การปฏิรูปเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม” (thuc hien cai cach dan chu)
เท่านั้น เช่น ประกาศลดค่าเช่าที่ดิน ประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้  ประกาศยกเลิกหนี้
ฯลฯ  (Lam Quang Huyen, 2007: 111)

“การจ�ำแนกกลุม่ ชนชัน้ ”: ปฏิบตั กิ ารของการโค่นล้มเจ้าทีด่ นิ ในระดับ
หมู่บ้าน
การด�ำเนินการปฏิรูปที่ดินในระดับปฏิบัติการเพื่อการโค่นล้มเจ้าที่ดินนั้น
พรรคฯ ได้จัดตั้งคณะท�ำงานกลางขึ้นมาดูแลชุดหนึ่ง5 (uy ban lanh dao chuong
trinh cai cach ruong dat) ประกอบด้วย (1) เจื่อง จิง (Truong Chinh) เลขาธิการ
ใหญ่พรรคฯ เป็นประธานคณะกรรมการ (2) ฮว่างก๊วกเวียด   (Hoang Quoc Viet)
กรรมการกรมการเมืองและกรรมการกลางบริหารพรรคฯ เป็นประธานการด�ำเนินการ
ปฏิรปู ทีด่ นิ ในพืน้ ทีน่ ำ� ร่องจังหวัดถายเหวงียน (3) เลวันเลือง (Le Van Luong) กรรมการ
ส�ำรองกรมการเมืองและกรรมการกลางบริหารพรรคฯ เป็นประธานการด�ำเนินการ
ปฏิรูปที่ดินในพื้นที่น�ำร่องจังหวัดแทงฮว๋า เหง่ะอาน และห่าติ๊ง (4) โฮ่เวียดถัง
(Ho Viet Thang) กรรมการกลางส�ำรองบริหารพรรคฯ เป็นหัวหน้าควบคุมระดับ
ปฏิบัติการ (giam doc truc tiep dieu hanh chien dich) (Wikipedia, 2013)
คณะกรรมการชุดนี้ต้องพ้นจากต�ำแหน่งส�ำคัญในพรรคฯ ทันที หลังการประกาศยุติปฏิบัติการปฏิรูป
ที่ดินโดยประธานาธิบดีโฮ่จี๊มิง ในปี ค.ศ. 1956 เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการชี้น�ำการด�ำเนินการ
ปฏิรูปที่ดิน ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากสมาชิกพรรค ถึงความผิดพลาดและล้มเหลว โดยเฉพาะ
ในระดับปฏิบัติการ
5
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แนวทางส�ำคัญในการด�ำเนินการโค่นล้มเจ้าที่ดินของคณะท�ำงานก็คือ
การจ�ำแนกกลุ่มชนชั้น (phan dinh thanh phan giai cap) ของชาวบ้านในหมู่บ้าน
ต่างๆ ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ (1) เจ้าที่ดิน (dia chu) (2) ชาวนาร�่ำรวย
(phu nong) (3) ชาวนาระดับกลาง (trung nong) (4) ชาวนายากจน (ban nong)
(5) ชาวนาไร้ทดี่ นิ (co nong) นอกจากนีใ้ นกลุม่ ชนชัน้ เจ้าทีด่ นิ ยังมีการแบ่งย่อยออก
เป็น 3 ประเภท คือ (1) เจ้าที่ดินโหดร้าย (dia chu gian ac) (2) เจ้าที่ดินระดับ
ธรรมดา (dia chu thuong) (3) เจ้าที่ดินที่สนับสนุนการสู้รบของพรรค (dia chu co
ung ho khang chien) (Wikipedia, 2013) ส่วนเกณฑ์ในการก�ำหนดว่าครอบครัว
ใดจัดอยู่ในกลุ่มชนชั้นใดนั้น พิจารณาจากจ�ำนวนการถือครองที่ดินและการใช้
แรงงานเป็นส�ำคัญ โดย (1) ชนชั้น “เจ้าที่ดิน” คือชนชั้นที่ไม่ใช้แรงงานแต่มีชีวิต
สุขสบาย และสร้างความร�่ำรวยจากการเอารัดเอาเปรียบชาวนาในหลากหลายรูป
แบบ เป็นต้นว่า การเก็บค่าเช่านา (dia to) ในอัตราสูง ให้กู้ยืมดอกเบี้ยสูง (no lai)
การกดค่าแรงในการท�ำงาน (boc lot nhan cong) ฯลฯ (2) ชนชั้น “ชาวนาร�่ำรวย”
ซึง่ หากเปรียบเทียบกันในกลุม่ ชาวนาทัว่ ไปแล้ว จัดเป็นชนชัน้ ทีม่ กี ารถือครองทีด่ นิ
มากที่สุด โดยปกติหากพิจารณาเป็นรายบุคคล ชาวนาร�่ำรวยจะมีที่ดินมากกว่า
ชาวนาระดับกลาง 3 เท่าและมากกว่าชาวนายากจน 9 เท่า นอกจากนี้ที่นาของ
ชาวนาร�่ำรวยมักเป็น “นาดี” (ruong tot) และอยู่ใกล้หมู่บ้าน (ruong gan) ชนชั้น
ชาวนาร�่ำรวยจะลงแรงในการผลิตเองและมักไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ อย่างไรก็ตาม
ยังจัดว่าเป็นชนชัน้ เอารัดเอาเปรียบส่วนหนึง่ ด้วย โดยเฉพาะการกดค่าแรง (boc lot
nhan cong thue muon) (3) ชนชั้น “ชาวนาระดับกลาง” คือชนชั้นที่มีจ�ำนวน
ที่นาเพียงพอส�ำหรับท�ำการเพาะปลูกและสามารถเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว
แบบพออยูพ่ อกินได้ ซึง่ เป็นกลุม่ ชนชัน้ เกือบครึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนประชากรในชนบท
อย่างไรก็ตาม หากต้องประสบกับภัยธรรมชาติที่ท�ำให้พืชผลเสียหาย ก็สร้าง
ความล�ำบากขาดแคลนขึ้นได้ (4) ชนชั้น “ชาวนายากจน” คือชนชั้นที่มีจ�ำนวนที่
นาน้อยแทบไม่พอเลี้ยงครอบครัว ซึ่งส่วนหนึ่งเดิมเป็นชนชั้น “ชาวนาระดับกลาง”
แต่เลือ่ นชัน้ ลงจากภาวะหนีส้ นิ (5) ชนชัน้ “ชาวนาไร้ทดี่ นิ ” คือชนชัน้ ทีไ่ ม่มที ดี่ นิ เลย
หรือมีก็น้อยมากไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ ส่วนใหญ่ชนชั้นนี้มักเป็นแรงงานติด
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“อยากลืมแต่กลับจ�ำ”: เรื่องเล่า ความทรงจ�ำ และชะตากรรม
สมัยปฏิรูปที่ดินของผู้หญิงเวียดนาม (คนหนึ่ง)

ทีด่ นิ ของเจ้าทีด่ นิ หรือเป็นแรงงานรับจ้างให้กบั ชาวนาร�ำ่ รวย (Lam Quang Huyen,
2007: 42-44)
ส�ำหรับปฏิบัติการของการด�ำเนินการจ�ำแนกกลุ่มชนชั้นในระดับหมู่บ้าน
พรรคฯ เริ่มต้นโดยการจัดส่งเจ้าหน้าที่ (can bo) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “คณะปฏิรูป
ที่ดิน”6 (doi cai cach ruong dat) ลงไปยังหมู่บ้านต่างๆ พร้อมมอบหลักการปฏิบัติ
งานโดยให้อาศัยชาวนายากจน (ban nong) และชาวนาไร้ที่ท�ำกิน (co nong)
เป็นฐาน เป็นมิตรที่ดีกับชาวนาระดับกลาง สร้างเครือข่ายกับชาวนาร�่ำรวย โค่นล้ม
เจ้าทีด่ นิ ผูท้ รยศและใช้อำ� นาจกดขีอ่ ย่างทารุณโหดร้าย (Dua han vao ban co nong,
doan ket chat che voi trung nong, lien hiep phu nong, danh do dia chu Viet
gian phan dong va cuong hao gian ac)   จากนั้นให้เจ้าหน้าที่ในคณะปฏิรูปที่ดิน
แยกย้ายกันไปอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวนายากจนและไร้ที่ท�ำกิน ตามนโยบาย
“3 ร่วม” คือ ร่วมกิน (cung an) ร่วมอาศัย (cung o) ร่วมท�ำงาน (cung lam) โดยมี
จุดประสงค์ส�ำคัญ 3 ประการคือ ประการแรก เพื่อจ�ำแนกกลุ่มชนชั้นในหมู่บ้าน
ประการที่สอง เพื่อสร้างฐานมวลชน (phat dong quan chung) โดยการโน้มน้าวให้
ชาวนายากจนเข้าใจว่า เจ้าทีด่ นิ คือตัวการส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ชาวนาต้องประสบกับความ
ทุกข์ยากล�ำเค็ญในชีวติ และท�ำให้สงั คมเวียดนามเกิดปัญหา (tham ngheo hoi kho)
ประการที่สาม เพื่อสร้างเครือข่ายพรรคในระดับหมู่บ้านและช่วยเจ้าหน้าที่ในการ
ด�ำเนินการปฏิรูป (Malarney, 2002: 29) กรณีหมู่บ้าน “เตอ” (หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ชานเมืองฮานอย) เจ้าหน้าทีป่ ฏิรปู ทีด่ นิ ส่วนใหญ่เป็นคนมาจากจังหวัดแทงฮว๋าและ
เหงะอาน เริ่มลงไปด�ำเนินงานปฏิรูปที่ดินในหมู่บ้านตั้งแต่ช่วงประมาณเดือน
พฤศจิกายน ปี ค.ศ. 1955 จนถึงเดือนมิถนุ ายน ปี ค.ศ. 1956 โดยช่วงแรกเจ้าหน้าที่
ไปอาศัยรวมกันอยูท่ ศี่ าลเจ้า (dinh) ประจ�ำหมูบ่ า้ น จากนัน้ จึงแยกย้ายกันไปอยูต่ าม
บ้านของครอบครัวชาวนายากจนอีกระยะเวลาหนึ่ง และเริ่มต้นท�ำหน้าที่จ�ำแนก
ชนชั้น (phan loai giai cap) ซึ่งเน้นไปที่ชนชั้นเจ้าที่ดิน โดยชาวบ้านในหมู่บ้าน
เจ้าหน้าทีข่ องพรรคฯ ทีเ่ ข้าร่วมในปฏิบตั กิ ารปฏิรปู ทีด่ นิ ทัว่ ทัง้ เวียดนามเหนือมีจ�ำนวนทัง้ สิน้ 48,818 คน
โดยทุกคนต้องผ่านการอบรมจากพรรคฯ เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจแนวทางการปฏิรูปที่ดินที่ถูกต้อง โดย
เฉพาะแนวความคิด “ต้องขุดรากถอนโคนพวกปัญญาชนศักดินา (Tri), คนร�ำ่ รวย (Phu), เจ้าทีด่ นิ (dia),
ข้าราชการศักดินา (Hao)” (Tri, Phu, Dia, Hao dao tan goc troc tan re) (Wikipedia, 2013)
6
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ถูกจ�ำแนกชนชั้นออกเป็น “เจ้าที่ดิน” “ชาวนาร�่ำรวย” “ชาวนาระดับกลาง” “ชาวนา
ยากจนหรือชาวนาไร้ที่ดิน” และ “ผู้ใช้แรงงานอื่นๆ” (Kleinen, 2007: 126-127)
การจ�ำแนกชนชัน้ โดยเฉพาะเกณฑ์รอ้ ยละทีพ่ รรคก�ำหนดว่า แต่ละหมูบ่ า้ น
จะต้องมี “เจ้าที่ดิน” ร้อยละ 5 ของจ�ำนวนคนทั้งหมดในหมู่บ้าน ได้ก่อให้เกิด
บรรยากาศแห่งความกลัวขึ้นทั่วไปในหมู่บ้านและความกังวลที่แพร่กระจายไปยัง
ครอบครัวต่างๆ ยกเว้นครอบครัวชาวนายากจน เพราะไม่มนั่ ใจว่าครอบครัวตนเอง
จะถูกจัดให้อยู่ในชนชั้นใด หากตกอยู่ในชนชั้นเจ้าที่ดินที่ถูกตีตราว่าเป็น “เจ้าที่ดิน
ผู ้ ท รยศและและใช้ อ� ำ นาจกดขี่ อ ย่ า งทารุ ณ โหดร้ า ย” อาจต้ อ งโทษประหาร
เพราะถือว่าเป็นชนชั้นที่ “ติดหนี้เลือดประชาชน” (no mau nhan dan) ส่วนชนชั้น
ชาวนาร�่ำรวยและชาวนาระดับกลางไม่ต้องโทษจ�ำคุก ยกเว้นว่าเป็นสมาชิกของ
พรรค   ผู้นิยมชาติเวียดนาม (dang vien Viet Nam quoc dan dang) ที่เป็นฝ่าย
ตรงข้ามกับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม ซึ่งถูกปฏิบัติเสมือนหนึ่งผู้ที่กดขี่ขูดรีด
ประชาชน ดังนั้นท� ำให้ครอบครัวเหล่านี้ไม่กล้าออกไปไหน ในช่วงเวลาของ
การจ�ำแนกชนชั้น เพราะกลัวว่าครอบครัวชาวนายากจนที่เป็นมวลชนของคณะ
ปฏิรูปที่ดิน   (gia dinh cot can) จะซักถามประวัติและจ�ำนวนการถือครองที่ดิน
(Kleinen, 2007: 128-129) กรณีของต�ำบล “ทิ่งเหลียด” (thinh liet) (พื้นที่ชานเมือง
ของกรุงฮานอย) เจ้าหน้าทีป่ ฏิรปู ทีด่ นิ ได้จำ� แนกชนชัน้ เจ้าทีด่ นิ ในต�ำบลรวมทัง้ หมด
19 ราย โดยแบ่งเป็นเจ้าที่ดินธรรมดา 10 ราย เจ้าที่ดินใช้อ�ำนาจกดขี่อย่างทารุณ
โหดร้าย 4 ราย และ 1 ใน 4 รายยังถูกจ�ำแนกว่าเป็นเจ้าทีด่ นิ ทีต่ ดิ หนีเ้ ลือดประชาชน
ผู้จัดการดูแลที่ดินให้เจ้าที่ดิน (dia chu quan ly) 3 ราย ส่วนอีก 2 รายเป็นเจ้าที่ดิน
ผูท้ รยศ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าทีร่ ะดับหมูบ่ า้ นในระบอบเก่าหรือเคยท�ำงานให้กบั
ฝรั่งเศส (Malarney, 2002: 30)
ภายหลั ง การยกเลิ ก ปฏิ บั ติ ก ารจ� ำ แนกชนชั้ น ในระดั บ หมู ่ บ ้ า น ท� ำ ให้
สถานการณ์ของผู้ที่เคยได้รับการจ�ำแนกให้อยู่ในชนชั้นเจ้าที่ดินหลายคนมีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพราะได้รับการจ�ำแนกใหม่ให้อยู่ในชนชั้นชาวนา
ระดับกลาง อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาของการปฏิบัติการปฏิรูปที่ดินที่ผ่านมา ได้มี
ผู้คนเป็นจ�ำนวนมากที่ต้องสังเวยปฏิบัติการดังกล่าว และถูกจ�ำแนกชนชั้นอย่าง
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ไม่ยุติธรรม (bi xu oan) จนน�ำไปสู่การต้องโทษประหารชีวิตหรือจ�ำคุก ซึ่งปัจจุบัน
ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ถึงจ�ำนวนตัวเลขที่แน่นอนของผู้ที่เสียชีวิตจากการปฏิรูป
ทีด่ นิ โดยเอกสารของตะวันตกคาดการณ์วา่ จ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ อาจอยูร่ ะหว่าง 50,000
ถึง 100,000 คน บางแหล่งระบุยอดผู้เสียชีวิตสูงถึง 675,000 คน ซึ่งตัวเลขเหล่านี้
อาจมีความคลาดเคลื่อนหรือไม่ตรงกับความเป็นจริง เพราะในเวลาต่อมาหลายคน
ได้รับการลดโทษ เหลือเพียงการไปใช้แรงงาน (bi di cai tao lao dong) เท่านั้น
(Kleinen, 2007: 125)

“การประชุมกล่าวโทษ” (dau to): ปฏิบตั กิ ารของการรือ้ ถอนโครงสร้าง
สังคม (ศักดินา) ในหมู่บ้าน
การประชุมกล่าวโทษผูท้ ไี่ ด้รบั การจ�ำแนกให้อยูใ่ นชนชัน้ เจ้าทีด่ นิ หรือศัตรู
ผู้ขัดขวางการปฏิวัติของพรรค เป็นอีกมาตรการหนึ่งของพรรคในการสร้างความ
ชอบธรรมในการด�ำเนินการยึดที่ดิน และทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวโทษมาจัดสรรให้
กับชาวนายากจน รวมทั้งมีความชอบธรรมในการตัดสินประหารชีวิตและลงโทษ
จ�ำคุกกลุม่ คนเหล่านัน้ นอกจากนีย้ งั มีเป้าหมายเพือ่ การรือ้ ถอนโครงสร้างอ�ำนาจเก่า
และความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมของคนในหมู ่ บ ้ า นอี ก ด้ ว ย ซึ่ ง กระบวนการของ
การประชุมกล่าวโทษจะด�ำเนินการโดยคณะปฏิรปู ทีด่ นิ และจัดขึน้ ในพืน้ ทีส่ าธารณะ
ส�ำหรับขั้นตอนการกล่าวโทษจะเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงสาเหตุของปัญหาสังคม
เวียดนามทีเ่ กิดจากระบบการกดขีข่ ดู รีดประชาชนของเจ้าทีด่ นิ โดยคณะปฏิรปู ทีด่ นิ
เพื่อเป็นการเปิดการประชุมกล่าวโทษ จากนั้นเจ้าที่ดินจะถูกน�ำตัวมายืนท่ามกลาง
วงล้อมของชาวบ้าน และพร้อมให้ชาวนายากจนหรือผู้ที่ถูกกดขี่ขูดรีดกล่าวโทษ
ซึง่ ระยะเวลาของกระบวนการกล่าวโทษขึน้ อยูก่ บั โทษหนักหรือเบาของเจ้าทีด่ นิ คน
นั้นๆ บางคนอาจใช้เวลาทั้งวันหรือทั้งวันทั้งคืน (Malarney, 2002: 34-35)
ปฏิบัติการของการประชุมกล่าวโทษ นอกจากจะท�ำให้เจ้าที่ดินต้องโทษ
ประหาร จ�ำคุกและตกอยูใ่ นสภาพสิน้ เนือ้ ประดาตัวแล้ว ยังส่งผลให้ระบบความสัมพันธ์
ของคนในครอบครัวต้องล่มสลายลงอีกด้วย โดยเฉพาะกรณีทลี่ กู ต้องกล่าวโทษผูเ้ ป็น
พ่อหรือแม่ ลูกสะใภ้ต้องกล่าวโทษพ่อแม่ของสามี ลูกเขยต้องกล่าวโทษผู้เป็นพ่อตา
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แม่ยาย ภรรยาต้องกล่าวโทษสามี พี่น้องต้องกล่าวโทษซึ่งกันและกัน ลูกศิษย์ต้อง
กล่าวโทษอาจารย์ ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นการผิดจารีตหรือธรรมเนียม ที่เคยยึดถือปฏิบัติ
มาในระบบความสัมพันธ์ของคนในสังคมเวียดนามอย่างรุนแรง นอกจากนี้การใช้
สรรพนาม “มึง” (may) แทนเจ้าที่ดิน และ “กู” (tao) แทนผู้ที่กล่าวโทษ โดยเฉพาะ
ในกรณีที่ลูกเป็นผู้กล่าวโทษพ่อแม่ ท�ำให้หลายคนไม่อาจสู้หน้าพ่อแม่ของตนเองได้
ในเวลาต่อมาและรู้สึกผิดอยู่ลึกๆ ในใจอย่างยากที่จะลบเลือน (Kleinen, 2007: 129)
ปฏิบตั กิ ารของการกล่าวโทษเจ้าทีด่ นิ ไม่เพียงแต่ทำ� ให้ระบบความสัมพันธ์
ของคนในครอบครัวต้องล่มสลายลงเท่านั้น แต่ยังท�ำให้ความสัมพันธ์ของคนใน
ชุมชนเกิดรอยร้าวอย่างรุนแรง โดยเฉพาะชาวนาผู้ที่ถูกจ�ำแนกให้อยู่ในชนชั้น
เจ้าทีด่ นิ และถูกกล่าวโทษจากชาวนายากจนอย่างไม่ยตุ ธิ รรม ซึง่ เป็นผลพวงมาจาก
นโยบาย “ร้อยละ 5” ของพรรคทีก่ ดดันให้คณะปฏิรปู ทีด่ นิ จ�ำต้องเพิม่ จ�ำนวนเจ้าทีด่ นิ
ในหมู่บ้านให้ได้ตามเป้าหมายดังกล่าว (kich thanh phan) หรือบางคนเรียกว่า
“เจ้าทีด่ นิ จัดสรร” (dia chu phan) และการกล่าวโทษของชาวนายากจนในหลายกรณี
เป็นการกล่าวโทษอย่าง “ใส่ร้ายป้ายสี” (to dieu/to dai hoi/to bua) เพื่อให้ได้ชื่อว่า
ตนเองไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเจ้าที่ดิน และเพื่อให้ตนเองได้รับการจัดสรรที่ดิน
รวมถึงการได้รับแบ่งปันทรัพย์สินเงินทองที่ยึดมาจากเจ้าที่ดิน ตามค�ำมั่นสัญญา
ทีไ่ ด้รบั จากคณะปฏิรปู ทีด่ นิ ซึง่ ถือเป็นแรงจูงใจส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ชาวนายากจนเข้าร่วม
กระบวนการของการกล่าวโทษดังกล่าว ดังนั้นแม้ช่วงเวลาของการปฏิรูปที่ดินได้
สิ้ น สุ ด ลงไปนานแล้ ว แต่ บ าดแผลและความเจ็ บ แค้ น ใจของผู ้ ที่ ต กเป็ น เหยื่ อ
รวมทัง้ คนในครอบครัวต่อผูท้ กี่ ล่าวโทษใส่รา้ ยป้ายสีตนก็ยงั คงอยู่ บางรายรุนแรงถึง
ขั้นไม่คบค้าสมาคมและ “ไม่เผาผี” กันเลยจนถึงปัจจุบัน (Kleinen, 2007: 131-132)

หมู่บ้านฟ่ง จังหวัดแทงฮว๋า: เมื่อกระแสลมของการปฏิรูปที่ดิน
พัดผ่าน7
หมูบ่ า้ นฟ่ง เป็นหมูบ่ า้ นทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณทีร่ าบลุม่ ทีม่ แี ม่น�้ำจู (Chu) หรือโจว
(Trau) ไหลมาบรรจบกับแม่น�้ำม้า (Ma) ก่อนจะไหลลงทะเลทางทิศตะวันออก และ
7

ข้อมูลในหัวข้อนี้ได้มาจากการสัมภาษณ์ Nguyen Thi Mai เป็นหลัก
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ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดแทงฮว๋าขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 20 กิโลเมตร โดยมี
แม่น�้ำจูที่ไหลผ่านหมู่บ้านทางทิศใต้เป็นเส้นแบ่งธรรมชาติระหว่างเขตตัวเมือง
แทงฮว๋ากับเขตหมูบ่ า้ น การถือครองทีด่ นิ ของชาวบ้านในหมูบ่ า้ นก่อนยุคปฏิรปู ทีด่ นิ
มีอยู่เพียง 2 ลักษณะ คือ (1) ที่ดินของแต่ละบุคคล และ (2) ที่ดินของตระกูล ซึ่งมี
เฉพาะทีเ่ ป็นทีน่ าของตระกูล (ruong ho) โดยผลประโยชน์ทเี่ กิดจากทีน่ าของตระกูล
จะน�ำมาใช้ในการจัดพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษของตระกูล ดังนั้นบางครั้งจึงเรียกที่นา
ดังกล่าวว่า “นาส�ำหรับเซ่นไหว้บรรพบุรุษ” (ruong gio)  ส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในหมู่บ้านที่ส�ำคัญมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ (1) ที่ดินที่อยู่อาศัย (2) ที่ดินที่เป็นที่นา และ
(3) ที่ดินริมตลิ่งแม่น�้ำจู (bai song Chu) ซึ่งชาวบ้านใช้ส�ำหรับปลูกพืชล้มลุก เช่น
ข้าวโพด ถั่วเขียว ผักกาด ฯลฯ
กระแสลมของการปฏิรูปที่ดินเริ่มพัดผ่านหมู่บ้านฟ่ง เมื่อชาวนาร�่ำรวย
(phu nong) ในหมูบ่ า้ น 3 คน ถูกเจ้าหน้าทีป่ ฏิรปู ทีด่ นิ ด�ำเนินการจับกุมในช่วงปลาย
ปี ค.ศ. 1953 ในข้อหาไม่ปฏิบัติตามนโยบายของพรรคตามประกาศค�ำสั่งของ
ประธานาธิบดี (chu tich nuoc) เรื่องการลดค่าเช่าที่นา (giam to) และลดดอกเบี้ย
การกู้ (giam tuc) ทั้งการกู้ที่เป็นตัวเงินและข้าวเปลือก นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิรูป
ที่ดินยังด�ำเนินการยึดที่นาและทรัพย์สินอื่นๆ เช่น บ้าน วัวควาย เครื่องมือเกษตร
ฯลฯ ของชาวนาร�่ำรวยอีกด้วย ส่งผลให้คนในครอบครัวต้องอพยพออกจากหมูบ่ า้ น
เพื่อเดินทางลงไปยังเวียดนามใต้ (di vao Nam) ซึ่งไม่ต่างกับชาวบ้านอีกหลาย
ครอบครัวของหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ ในเวียดนามเหนือทีต่ อ้ งเผชิญชะตากรรมอย่างเดียวกัน
เพราะกลัวว่าจะโดนจับกุมและลงโทษจากฝ่ายปฏิวตั หิ รือเวียดมินห์ เนือ่ งจากในช่วง
เวลาดังกล่าวฝ่ายเวียดมินห์สามารถท�ำการยึดครองและควบคุมพื้นที่จากฝ่าย
เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสได้เพิ่มมากขึ้น ในที่สุดด้วยชัยชนะของฝ่ายเวียดมินห์เหนือ
เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสที่สมรภูมิรบ “เดียนเบียนฟู” ในปี ค.ศ. 1954 จึงน�ำไป
สู่การยุติสงคราม และน�ำไปสู่การแบ่งเวียดนามออกเป็น “เวียดนามเหนือ” และ
“เวียดนามใต้” โดยใช้เส้นละติจูดที่ 17 องศาเหนือเป็นเส้นแบ่งพรมแดน และ
จากภาวะแห่งความกลัวดังกล่าวท�ำให้เกิดคลื่นอพยพของผู้คนจากเวียดนามเหนือ
สู่เวียดนามใต้มากกว่า 800,000 คนในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านการปกครอง
ในเวียดนามเหนือดังกล่าว (Kleinen, 2007: 120)
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คลืน่ ลมของการปฏิรปู ทีด่ นิ ถาโถมเข้าใส่หมูบ่ า้ นฟ่งอย่างรุนแรงเมือ่ ราวต้น
ปี ค.ศ. 1955 ซึ่งตรงกับช่วงปฏิบัติการของการปฏิรูปที่ดินระดับประเทศในครั้งที่ 3
คือเริ่มด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1955 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน ค.ศ.
1955 โดยคณะเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินซึ่งเป็นคนนอกหมู่บ้าน ได้เดินทางเข้ามายัง
หมู่บ้าน และได้แยกย้ายกันไปพักอาศัยในบ้านของชาวนายากจนตาม “คุ้มบ้าน”
(xom) ต่างๆ ที่มีอยู่ 6 คุ้มในหมู่บ้าน ซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับคนในหมู่บ้าน
เป็นยิง่ นัก เพราะหมูบ่ า้ นฟ่งได้ชอื่ ว่าเป็นหมูบ่ า้ นทีค่ รอบครัวส่วนใหญ่มฐี านะดี โดย
สังเกตง่ายๆ ได้จากการที่บ้านส่วนใหญ่มุงด้วยหลังคากระเบื้องอิฐ (nha mai ngoi)
และในที่สุดครอบครัวชาวบ้านราว 1 ใน 3 ของครอบครัวทั้งหมดในหมู่บ้านได้ถูก
เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินจ�ำแนกให้อยู่ในชนชั้นเจ้าที่ดิน เฉพาะ “คุ้มแปด” (xom tam)
มีทั้งหมด 11 ครอบครัวที่ถูกจ�ำแนกให้เป็นครอบครัวเจ้าที่ดิน (gia dinh dia chu)
5 ครอบครัวเป็นชาวนาร�่ำรวย 5 ครอบครัวเป็นชาวนาระดับกลาง และอีก 10 กว่า
ครอบครัวเป็นชาวนายากจน
หลังจากกระบวนการจ�ำแนกชนชั้นในหมู่บ้านเสร็จสิ้นลง จึงน�ำไปสู่
ขั้นตอนของการจัดชุมนุมกล่าวโทษเจ้าที่ดินขึ้นบริเวณศาลเจ้าประจ�ำหมู่บ้าน มีอยู่
กรณีหนึ่งที่เป็นที่ซุบซิบนินทากันมากใน “คุ้มแปด”   ก็คือกรณีหลานสาวกล่าวโทษ
ผู้เป็นป้า (ผู้หนึ่งที่ถูกจ�ำแนกให้เป็นเจ้าที่ดิน) ที่เลี้ยงดูตนเองมา แม้ว่าขณะนั้นได้
แต่งงานออกไปอยูบ่ า้ นสามีแล้วก็ตาม ค�ำพูดทีห่ ลานสาวพูดกับป้าในการชุมนุมกล่าว
โทษในวันนั้นท�ำนองว่า “ตอนที่กู (หลานสาว) อยู่กับมึง (ป้า) มึงใช้ให้กูท�ำงาน
บ้ า นสารพั ด ไม่ ไ ด้ ห ยุ ด ได้ ห ย่ อ น ไม่ พ อใจมึ ง ก็ ดุ ด ่ า หนั ง สื อ ก็ ไ ม่ ใ ห้ กู เ รี ย น”
(Nguyen Thi Mai, 2013)  การพูดจาของคนที่เป็นหลานสาวต่อผู้เป็นป้าที่เลี้ยงดู
ตนเองมาจนมีครอบครัวเช่นนัน้ ในความรูส้ กึ ของชาวบ้านทัว่ ไปถือว่าหลานสาวเป็น
คนที่ไม่รู้จักบุญคุณคนอื่น จึงถูกชาวบ้านซุบซิบนินทามาจนถึงปัจจุบัน
ผลของปฏิบัติการของการปฏิรูปที่ดินที่เกิดขึ้น ณ หมู่บ้านฟ่ง  นอกจาก
จะท�ำให้ครอบครัวของผู้ที่ถูกจ�ำแนกชนชั้นให้เป็นเจ้าที่ดินและชาวนาร�่ำรวยต้อง
ถูกยึดทีด่ นิ และทรัพย์สนิ ต่างๆแล้ว ยังส่งผลท�ำให้สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำหมูบ่ า้ นที่
ชาวบ้านให้การเคารพบูชาอีกหลายแห่งต้องถูกท�ำลายลงด้วยเช่นกัน เป็นต้นว่า
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“ฟู่” (Phu) หรือศาลเจ้าส�ำหรับบูชาเจ้าแม่สี่โลก (Mau bon phu) ซึ่งเป็นสถานที่
ส�ำหรับจัดพิธีทรงเจ้าของผู้หญิงในหมู่บ้านด้วย “ดิ่ง” (Dinh) หรือศาลเจ้าส�ำหรับ
บูชาเทพเจ้าประจ�ำหมู่บ้าน (thanh hoang lang) “จั่ว” (Chua) หรือวัดพุทธนิกาย
มหายาน  อย่างไรก็ตาม หลังจากการประกาศยกเลิกการปฏิรปู ทีด่ นิ และด�ำเนินการ
แก้ไขในสิ่งผิด (sua sai) โดยการคืนที่ดินและทรัพย์สินบางส่วนให้แก่ครอบครัว
เจ้าที่ดินและชาวนาร�่ำรวย    (tra lai thanh phan) ในช่วงปลายปี ค.ศ. 1956
แม้สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิเ์ หล่านีจ้ ะไม่สามารถบูรณะกลับคืนมาเหมือนเดิมได้และบางแห่ง
ถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นโรงเรียนประถมศึกษา แต่ส�ำหรับชาวบ้านในหมู่บ้าน
โดยเฉพาะครอบครัวเจ้าทีด่ นิ และชาวนาร�ำ่ รวย มองว่าการประกาศยกเลิกการปฏิรปู
ที่ดินในเวลาอันรวดเร็ว สามารถช่วยให้หลายครอบครัวรอดพ้นจากความอดอยาก
เพราะหากด�ำเนินการต่อไปนานกว่านี้อาจท�ำให้มีคนตายเพิ่มมากขึ้นจากการ
ขาดแคลนอาหาร

ครอบครัวของเหวงียน ถิ มาย8: ชะตากรรมหลังถูกประทับตรา
ให้เป็น “เจ้าที่ดิน”
ณ ช่วงเวลาก่อนที่คลื่นลมของการปฏิรูปที่ดินจะถั่งโถมเข้าใส่หมู่บ้านฟ่ง
ราวต้นปี ค.ศ. 1955 นั้น ครอบครัวของเหวงียน ถิ มาย (ซึ่งประกอบด้วยพ่อแม่
เหวงียน ถิ มาย เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1944 (ปัจจุบันอายุ 69 ปี) หลังจากเติบโตมาได้เพียง 12 ปี เธอก็ต้อง
เผชิญกับผลพวงของการปฏิรปู ทีด่ นิ ของรัฐ ซึง่ เธอเน้นย�้ำว่า การคุกคามทางร่างกายยังพอทนได้แต่การ
คุกคามทางจิตใจนัน้ แสนทุกข์ระทมยิง่ นัก (uy hiep tinh than) เธอรูส้ กึ ว่าเจ้าหน้าทีร่ ฐั (สมัยนัน้ ) ต้องการ
ให้กลุม่ คนทีถ่ กู ประทับตราให้เป็นชนชัน้ “เจ้าทีด่ นิ ” ตายไปจากสังคม เพราะการหยิบยืน่ ความช่วยเหลือ
ไม่ว่าจะเป็นเงินหรืออาหารจากญาติพี่น้องก็ถูกเจ้าหน้าที่รัฐสั่งห้าม หากฝ่าฝืนและถูกจับได้มีทั้งยึด
สิ่งเหล่านั้นรวมทั้งลงโทษทุบตี ดังนั้นแม้เรื่องราวจะเกิดขึ้นและผ่านเลยมาหลายสิบปีแล้วก็ตาม แต่เธอ
ก็ยงั คงจ�ำได้ดี โดยเฉพาะในเหตุการณ์ทเี่ ธอมีประสบการณ์ตรง เพราะในบางเหตุการณ์ เช่น การประชุม
กล่าวโทษทีเ่ กิดขึน้ ในหมูบ่ า้ นของเธอนัน้ เจ้าหน้าทีร่ ฐั ไม่อนุญาตให้เด็กเข้าร่วม ส่วนข้อมูลทีผ่ เู้ ขียนน�ำมา
ใช้เขียนในหัวข้อนี้ก็ได้มาจากการสัมภาษณ์เธอในช่วงเวลาทานข้าวเย็นระหว่างที่เธอมาเยี่ยมญาติที่
เมืองไทย ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ในลักษณะของการขอให้เล่าให้ฟังมากกว่าการสัมภาษณ์แบบทางการ
ในฐานะที่เป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก เพราะผู้เขียนมีข้อจ�ำกัดที่ไม่สามารถเดินทางไปสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
รายอื่นๆ ในเวียดนามได้ ดังนั้นเรื่องราวในเรื่องเล่าของเธอจึงเป็นเพียงเสียงหนึ่งจากอีกหลายร้อย
หลายพันเสียงของผู้ที่ต้องตกอยู่ในชะตากรรมดังกล่าวเท่านั้น
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พี่สาว และเธอ) ยังคงอยู่อาศัยในบ้านหลังเดียวกันกับครอบครัวของปู่ย่า เนื่องจาก
พ่อของเธอเป็นลูกชายคนโต ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติของเวียดนาม ลูกชายคนโต
จะต้องอาศัยในบ้านเดิมเพื่อปรนนิบัติดูแลพ่อแม่ยามแก่ชรา ส่วนอาผู้ชายอีก 4 คน
ได้แยกครอบครัวออกไปหมดแล้ว แม้ยังคงอาศัยอยู่บ้านเดียวกับปู่ย่า แต่ก็เหมือน
แยกครอบครัวต่างหาก เพราะทั้งสองครอบครัวไม่ได้กินอาหารร่วมกัน นอกจากนี้
พ่อของเธอก็ได้รับการจัดสรรที่นา ที่สวน วัวควาย ให้ท�ำมาหากินดูแลครอบครัว
โดยแยกต่างหากจากครอบครัวของปู่ย่า ส่วนวิถีชีวิตประจ�ำวันของครอบครัวก็
ด�ำเนินไปเฉกเช่นเดียวกับครอบครัวชาวนาทั่วไปคนอื่นๆ ในหมู่บ้าน คือ ช่วงหน้า
นาก็ลงมือเพาะปลูกข้าว ด้วยสภาพภูมนิ เิ วศของหมูบ่ า้ นทีเ่ ป็นพืน้ ทีร่ าบลุม่ ริมแม่นำ 
�้
ท�ำให้สามารถเพาะปลูกข้าวได้ปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกเริ่มต้นปลูกประมาณเดือน
พฤษภาคม แล้วไปเก็บเกี่ยวราวเดือนตุลาคมปีเดียวกัน (vu thang muoi) ส่วนครั้ง
ที่สองเริ่มต้นปลูกประมาณเดือนพฤศจิกายน แล้วไปเก็บเกี่ยวราวเดือนพฤษภาคม
ปีถัดไป (vu thang nam) ส�ำหรับช่วงระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว ครอบครัวได้
ท�ำการเพาะปลูกข้าวโพด ถั่วเขียว ถั่วด�ำ  ในที่ดินบริเวณตลิ่งริมแม่น�้ำจู นอกจาก
ท�ำการเพาะปลูกแล้ว ครอบครัวเธอยังมีการเลีย้ งหมูและเป็ดไก่ โดยท�ำคอกเลีย้ งอยู่
มุมหนึ่งของบริเวณที่อยู่อาศัย ซึ่งอาศัยข้าวโพดที่ปลูกน� ำมาเลี้ยงสัตว์เหล่านี้
เนื่องจากแรงงานหลักในครอบครัวที่มีเพียงพ่อกับแม่ ท�ำให้ต้องว่าจ้างชายหนุ่ม
ในหมูบ่ า้ นคนหนึง่ มาคอยท�ำงานประจ�ำในบ้าน เช่น ดูแลวัวควาย ช่วยท�ำนาท�ำสวน
และว่าจ้างคนในหมู่บ้านเป็นครั้งคราวในช่วงที่ต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งเธอมอง
ว่าฐานะของครอบครัวไม่ได้ร�่ำรวยเพียงแค่พออยู่พอกิน สังเกตได้จากการจัดงาน
แต่งงานของพีส่ าวในปี ค.ศ. 1951 ซึง่ ครอบครัวฝ่ายชายและฝ่ายหญิงต้องร่วมลงขัน
กันคนละครึ่งในการซื้อวัวมาประกอบอาหารในงานแต่งงาน นอกจากนี้ด้วยสภาพ
พื้นที่เพาะปลูกที่อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่นำ 
�้ ท�ำให้มีความเสี่ยงต่อการถูกน�ำ้ ท่วมอยู่
เป็นประจ�ำ เธอจ�ำได้วา่ ในปี ค.ศ. 1954 ท�ำนบกัน้ แม่นำ�้ จูและแม่นำ�้ ม้าแตกเนือ่ งจาก
ปีนั้นมีน�้ำมาก น�้ำในแม่น�้ำทั้งสองไหลเข้ามาท่วมบ้านเรือนและที่นาที่สวน ส่งผลให้
ผลผลิตทางการเกษตรของครอบครัวเธอและชาวบ้านในหมู่บ้านเสียหายหมด  
หลายครอบครัวต้องท�ำการหยิบยืมข้าวเปลือกจากญาติพนี่ อ้ ง โชคดีทคี่ รอบครัวเธอ
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พอมีข้าวเปลือกเหลือจาก ปีที่ผ่านมา และสมาชิกก็เหลือเพียงพ่อแม่ลูก ท�ำให้
สามารถช่วยประทังชีวิตคนในครอบครัวไปได้
และแล้วชะตากรรมของเธอและครอบครัว ก็ต้องมีอันผันแปรไปตามการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมเวียดนามในขณะนั้น เมื่อคณะเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินเดินทาง
เข้ามาในหมูบ่ า้ น จากนัน้ ไม่นานผลของการจ�ำแนกชนชัน้ ในหมูบ่ า้ นก็ออกมา ปรากฏ
ว่ า ครอบครั ว ของปู ่ ย ่ า และครอบครั ว ของเธอถู ก จั ด ให้ อ ยู ่ ใ นชนชั้ น “เจ้ า ที่ ดิ น ”
ครอบครัวของอาผู้ชายคนที่สองรองจากพ่อของเธอถูกจัดให้เป็น “ครอบครัวกดขี่
ขูดรีด” (gia dinh boc lot) ครอบครัวของอาผู้ชายคนที่สามได้อพยพไปยัง
เวียดนามใต้ ครอบครัวของอาผู้ชายคนที่สี่และห้าก็ถูกจัดให้เป็น “ครอบครัวลูก
เจ้าที่ดิน” (gia dinh con dia chu) และในที่สุดเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินได้ท�ำการยึด
ทรัพย์สนิ ทัง้ หมดของครอบครัวรวมทัง้ ญาติของเธอ ยกเว้นเพียงครอบครัวอาผูช้ าย
คนที่สองที่ไม่โดนยึดบ้าน แต่ก็โดนยึดที่นาและทรัพย์สินอื่นๆไปบางส่วน เธอจ�ำได้
ว่าวันนั้น เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินพาชาวบ้านที่เป็นมวลชนบุกเข้ามาภายในบ้าน
แล้วท�ำการขนเอาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่มีอยู่ภายในบ้านไปจนหมด เหลือเพียง
เสื้อผ้าชุดเดียวที่ก�ำลังสวมใส่อยู่เท่านั้น ซึ่งเธอรู้สึกว่าไม่ต่างอะไรกับการปล้นกัน
กลางวันแสกๆ (nhu cuop giua ban ngay) นอกจากนีเ้ จ้าหน้าทีป่ ฏิรปู ทีด่ นิ ยังบังคับ
ให้ทกุ คนในครอบครัวของเธอ และญาติทถี่ กู ยึดทรัพย์สนิ ออกไปจากบ้าน แล้วให้ไป
อยู่รวมกันที่บ้านของอาคนที่ห้า ซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวที่เรียกว่า “บ้าน 5 ห้อง”
(nha 5 san)  โดยห้องหัวมุมด้านซ้ายเป็นของครอบครัวอาผูช้ ายคนทีห่ า้ ถัดมาเป็น
ห้องส�ำหรับปูย่ า่ ส่วนห้องตรงกลางส�ำหรับวางหิง้ บูชาบรรพบุรษุ ห้องถัดมาเป็นห้อง
ของครอบครัวอาผู้ชายคนที่สี่ และห้องหัวมุมด้านขวาเป็นของครอบครัวเธอ ซึ่ง
คับแคบมากส�ำหรับคน 4 ครอบครัวที่ต้องมาอยู่รวมกัน ส่วนบ้านที่ปู่ย่าและ
ครอบครัวเธออาศัยอยู่เดิมนั้น เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินได้จัดให้เป็นที่อยู่อาศัยของ
ชาวบ้านที่ยากจน 3 ครอบครัว
อย่างไรก็ตาม การถูกยึดที่อยู่อาศัยของครอบครัวยังไม่รุนแรงเท่ากับ
การถูกยึดทีด่ นิ ท�ำกิน เธอจ�ำได้วา่ ราวเดือนพฤษภาคมปี ค.ศ. 1955 เจ้าหน้าทีป่ ฏิรปู
ทีด่ นิ ได้นำ� ชาวบ้านทีเ่ ป็นมวลชนเก็บเกีย่ วข้าวทีก่ ำ� ลังสุกจากทีน่ าของครอบครัวของ
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เธอไปจนหมด โดยไม่ ส นใจว่ า ครอบครั ว ของเธอจะมี ชี วิ ต อยู ่ ร อดได้ อ ย่ า งไร
ความรู ้ สึ ก เธอในตอนนั้ น เหมื อ นกั บ ว่ า พวกเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ รู ป ที่ ดิ น ต้ อ งการให้
ครอบครัวของเธอตายไปให้หมดได้ยงิ่ ดี เมือ่ ต้องตกอยูใ่ นภาวะเข้าตาจน เพราะญาติ
พีน่ อ้ งของครอบครัวเธอไม่มใี ครสามารถช่วยเหลือใครได้ ดังนัน้ ทุกคนจ�ำต้องดิน้ รน
เอาตัวรอดไปให้ได้ โดยพ่อแม่ของเธอแอบไปยังที่นาที่เคยเป็นของครอบครัว
ด้ ว ยความหวั ง ว่ า น่ า จะมี เ ศษรวงข้ า วตกหล่ น อยู ่ ต ามท้ อ งนา ซึ่ ง ก็ ไ ม่ ผิ ด หวั ง
เพราะสามารถเก็บหาได้บา้ ง แต่เนือ่ งจากเครือ่ งครัวทีใ่ ช้หงุ หาอาหารโดนยึดไปหมด
และข้าวเปลือกที่ได้มาก็มีจ�ำนวนไม่มาก พ่อแม่ของเธอท�ำได้เพียงเอาไปต�ำ
จนละเอียดกับครกหินส�ำหรับตีข้าวของครอบครัวที่เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินขนไปวาง
ไว้ริมถนนกลางหมู่บ้าน แล้วเอาใส่กระถางธูปที่ใช้เซ่นไหว้บรรพบุรุษ ซึ่งเป็น
ทรัพย์สนิ เพียงชิน้ เดียวทีไ่ ม่โดนขนเอาไป เมือ่ ถึงเวลากินพ่อแม่ลกู ก็นงั่ ล้อมกระถาง
ธูปใบนั้น โดยน�ำเอาใบฝรั่งมาตักข้าวเปลือกที่ต�ำละเอียดกินแทนช้อน ทุกคน
ในครอบครัวนัง่ กินกันอย่างขมขืน่ เพราะหากไม่กนิ ก็ไม่มอี ะไรตกถึงท้อง ฉะนัน้ ต้อง
กัดฟันกินเข้าไปเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด
การตกอยูใ่ นสภาพทีไ่ ม่มอี ะไรกินเช่นนัน้ ท�ำให้ทกุ คนในครอบครัวของเธอ
และญาติคนอื่นๆ ต้องดิ้นรนขวนขวายหาหนทางเพื่อให้มีอาหารมาประทังชีวิต
พ่อของเธอต้องออกไปรับจ้างนอกหมูบ่ า้ น แล้วแต่ใครจะว่าจ้างให้ทำ� อะไรก็ทำ� หมด
บางครั้งออกไปท�ำงานหลายวัน แต่ได้ข้าวสารกลับมาบ้านเพียงไม่กี่ก�ำมือ ส่วนปู่
ของเธอด้วยความที่มีอายุมากแล้ว ไม่สามารถท�ำงานรับจ้างได้ จึงต้องออกไป
ตระเวนขอทานตามหมู่บ้านต่างๆ แล้วแต่ใครจะสงสาร บางครั้งได้มันเทศ ข้าวโพด
กลับมาบ้าน ส่วนแม่ของเธออาศัยเก็บพืชผักธรรมชาติตามริมแม่นำ�้ ที่พอจะกินได้
เอามาต้มกิน แต่เมื่อพ่อแม่หมดหนทางที่จะเลี้ยงดูลูกได้ เธอจึงถูกส่งให้ไปอยู่บ้าน
คนอืน่ ในฐานะเด็กรับใช้ในบ้าน โดยพ่อแม่หวังเพียงว่าการท�ำเช่นนัน้ จะสามารถช่วย
ให้ลูกของตนมีอาหารกินประทังชีวิตได้ เธอจ�ำได้ว่าครั้งแรกเธอถูกส่งให้ไปอยู่กับ
ครอบครัวชาวนาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านของเธอมากนัก ด้วยวัย
เพียง 10 ขวบเศษซึ่งไม่เคยออกจากบ้านเลย หลังจากอยู่ไปได้ราว 2 อาทิตย์และ
ทนคิดถึงพ่อแม่ไม่ไหว เธอจึงตัดสินใจหนีกลับบ้าน ต่อมาครั้งที่สองเธอถูกส่งให้ไป
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อยู่กับอีกครอบครัวหนึ่ง ซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านของเธอมาก ท�ำให้คราวนี้เธอไม่
สามารถหนีกลับมาบ้านได้เองอีก งานทีเ่ ธอต้องท�ำในแต่ละวันก็คอื การเลีย้ งวัวควาย
ตัดหญ้าให้วัวควาย ตักน�้ำจากแม่น�้ำมาใส่ตุ่มไว้ใช้ในบ้าน เก็บฟืน ฯลฯ การดิ้นรน
เพือ่ ให้มชี วี ติ อยูร่ อดด้วยการไปเป็นเด็กรับใช้ มิได้เกิดขึน้ กับเธอเพียงคนเดียวเท่านัน้
แต่เกิดขึน้ กับลูกของอาผูช้ าย ทุกคนด้วย และเลวร้ายกว่านัน้ เมือ่ อาผูช้ ายคนทีส่ ตี่ อ้ ง
ยกลูกสองคนให้ไปเป็นลูกเลี้ยงของคนอื่น และความอัตคัดขัดสนที่เกิดขึ้น แม้ศพ
ของย่าเธอทีเ่ สียชีวติ ลงหลังจากการปฏิรปู ทีด่ นิ ได้ไม่นานนัก ก็ไม่สามารถจัดงานได้
ตามประเพณี ซ�้ำร้ายยังต้องงัดเอาประตูบ้านที่ก�ำลังอยู่อาศัยมาท�ำเป็นโลงศพ และ
ต้องรีบน�ำไปฝังอย่างรวดเร็ว
หลังจากครอบครัวและญาติของเธอได้เผชิญชะตากรรมจากการปฏิรปู
ที่ดินมาได้ราวปีครึ่ง เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินในหมู่บ้านได้ท�ำการพิจารณาและจ�ำแนก
ชนชั้นกันใหม่ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบาย “แก้ไขในสิ่งที่ด�ำเนินการผิดพลาด”
(chinh sach sua sai) ผลก็คือครอบครัวเธอและญาติได้รับการจ�ำแนกใหม่ให้อยู่ใน
ชนชั้น “ชาวนาระดับกลาง” (trung nong) ท�ำให้ทุกครอบครัวได้รับการคืนบ้าน
ทีอ่ าศัยเดิมและทีน่ าบางส่วนโดยพิจารณาตามจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวเป็นหลัก
ซึ่งช่วยให้สถานการณ์การด� ำรงชีวิตของครอบครัวไม่เลวร้ายเหมือนช่วงเวลา
ที่ผ่านมา คือเธอสามารถกลับมาอยู่อย่างพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวได้
เช่นเดิมอีกครัง้ หนึง่ อย่างไรก็ตาม แม้ได้รบั การคืนทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีน่ าบางส่วนก็ตาม
แต่ ช ะตากรรมของครอบครั ว เธอก็ ไ ม่ เ หมื อ นเดิ ม อี ก ต่ อ ไป เพราะต้ อ งเปลี่ ย น
สถานภาพกลายไปเป็นครอบครัวทีต่ อ้ งไปรับจ้างคนอืน่ เพือ่ หาเลีย้ งชีวติ ไปวันๆ หนึง่
เท่านั้น ประกอบกับที่นาที่มีอยู่เพียงน้อยนิด จึงไม่สามารถเป็นหลักประกันได้ว่า
ครอบครัวจะมีอาหารพอกินอีกต่อไป (Nguyen Thi Mai, 2013)

สรุป
เป้ า หมายส� ำ คั ญ ของการด� ำ เนิ น นโยบายการปฏิ รู ป ที่ ดิ น ของพรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนาม ไม่เพียงแต่ท�ำให้ชาวนายากจนและชาวนาไร้ที่ดินสามารถมี
ทีด่ นิ ท�ำกินเป็นของตนเองเท่านัน้ แต่ยงั ต้องการรือ้ ถอนโครงสร้างสังคมแบบศักดินา
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ที่ผูกขาดการปกครองเวียดนามมาอย่างยาวนาน ดังนั้นชาวนายากจนและชาวนา
ไร้ที่ดิน ท�ำกินคือกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ส�ำหรับครอบครัวของผู้ที่ถูก
ประทับตราให้เป็น “เจ้าทีด่ นิ ” อย่างไม่ยตุ ธิ รรมนัน้ พวกเขาคือกลุม่ คนทีต่ กเป็นเหยือ่
ของนโยบายดังกล่าว แม้ยคุ ของการปฏิรปู ทีด่ นิ ในเวียดนามได้สนิ้ สุดลงมานานกว่า
57 ปี (ค.ศ. 1956-2013) แล้วก็ตาม แต่บาดแผลทีฝ่ งั ลึกอยูภ่ ายในใจของใครหลายๆ
คนก็ยังคงอยู่จนปัจจุบัน
“ยุคสมัยก็เป็นเช่นนั้นแล เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้” (thoi the, the thoi)
คือวลีทหี่ ลายคนในยุคสมัยนัน้ น�ำมาพูดเพือ่ ปลอบประโลมจิตใจให้ยอมรับและยอม
จ�ำนนต่อชะตากรรมที่เกิดขึ้นจากการตกเป็นเหยื่อของอ�ำนาจรัฐ ซึ่งคนตัวเล็ก
ตัวน้อยในสังคมไม่สามารถต่อสูห้ รือขัดขืนได้ เพราะการยอมจ�ำนนเป็นหนทางเดียว
ที่ท�ำให้ตนเองมีชีวิตรอด ดังนั้นช่วงเวลาแห่งความเลวร้ายที่สุดในชีวิตในยุคการ
ปฏิรูปที่ดินที่ผ่านมา จึงเป็นสิ่งที่หลายคนพยายามลืมมากกว่าที่จะจดจ�ำ  เช่นเดียวกับ
เหวงียน ถิ มาย ที่พูดเสมอว่า “ลืมยังดีกว่าจ�ำ” (quen hon la nho) หรือ “จดจ�ำไป
เพื่ออะไร” (nho de lam gi?) เพราะทุกครั้งที่มีการพูดหรือถามถึงยุคปฏิรูปที่ดิน
ก็ไม่ต่างอะไรกับการไปสะกิดแผลเก่าให้กลับมาเจ็บอีกครั้ง
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