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นับตั้งแต่สังคมไทยกลับมาหมกมุ่นกับกรณีปราสาทพระวิหารอีกครั้ง
เมื่ อ กรณี นี้ ก ลายมาเป็ น ข้ อ พิ พ าททางการเมื อ งทั้ ง ในและระหว่ า งประเทศใน
พ.ศ. 2551  งานเขียนจ�ำนวนมากในหลากรูปแบบก็หลัง่ ไหลออกสูต่ ลาด โดยเฉพาะ
ในเดือนกรกฎาคมของปีนนั้ 2  งานเขียนเหล่านัน้ ไม่วา่ ผูเ้ ขียนจะมีจดุ ยืนทางการเมือง
อย่างไรก็ตาม มีจุดร่วมที่ส�ำคัญคือการเสนอว่า กรณีปราสาทพระวิหารที่เกิดขึ้น
อี ก ครั้ ง ใน พ.ศ. 2551 นั้ น มี ร ากเหง้ า ของปั ญ หามาจาก (1) เหตุ ใ นอดี ต
(สนธิสัญญาสยาม-ฝรั่งเศส พ.ศ. 2447 และ 2450 และแผนที่ระวางที่เรียกกันโดย
ล�ำลองว่า แผนที่ 1 : 200,000 รวมไปถึงความสัมพันธ์สยามกับ “จักรวรรดิ ฝรัง่ เศส”
ในยุคล่าอาณานิคม) ซึ่งเคยท�ำให้เกิดกรณีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2502-2505
มาแล้ว และ (2) เหตุในปัจจุบนั (การท�ำกรณีปราสาทพระวิหารให้เป็นเรือ่ งการเมือง
ไม่ว่าจะโดยฝีมือของฝักฝ่ายหรือกลุ่มทางการเมืองใดก็ตาม)
รั ฐ และขบวนการอนารยะสั ง คมไทยในกรณี ป ราสาทพระวิ ห าร ของ
พวงทอง ภวัครพันธุ์ แตกต่างอย่างมากจากงานเขียนเหล่านั้น
รัฐและขบวนการอนารยะสังคมไทยในกรณีปราสาทพระวิหาร ซึ่งตีพิมพ์
ใน พ.ศ. 2556 แปลมาจากงานวิจัยเรื่อง State and Uncivil Society in Thailand
นักวิจัยศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน�้ำโขง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดูตัวอย่างเช่น The Judgment of the International Court of Justice on the Preah Vihear Temple
Case, AD 1962. (2008); Manager Editorial Board (2008); Uwanno (2008); Saengtong (2008);
Wallipodom, Songsiri, and Apinpenn (2008); Theerasasawat (2010).
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at the Temple of Preah Vihear ซึ่งเขียนขึ้นในระหว่างเดือนสิงหาคม 2553
ถึงเดือนมิถนุ ายน 25543 ระยะห่างจากเหตุการณ์กรณีปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2551
อาจช่วยให้พวงทองได้มีโอกาสใคร่ครวญถึงสิ่งที่เกิดขึ้นได้ถี่ถ้วนยิ่งขึ้น แต่สิ่งที่
ส�ำคัญกว่าระยะห่างจากเหตุการณ์คอื การเพ่งพินจิ กรณีปราสาทพระวิหารด้วยท่าที
ที่ต่างออกไป  
ท่าทีเช่นว่าคือทัศนะของพวงทอง ทัง้ ทีเ่ ห็นผ่าน รัฐและขบวนการอนารยะ
สังคมไทยในกรณีปราสาทพระวิหาร และข้อเขียนชิน้ อืน่ ๆ ของเธอทีว่ า่ กรณีปราสาท
พระวิหารเป็นเรือ่ งซึง่ จบลงไปแล้วตัง้ แต่ศาลยุตธิ รรมระหว่างประเทศมีค�ำพิพากษา
เมื่อ พ.ศ. 2505 ว่า “by nine votes to three, finds that the Temple of Preah
Vihear is situated in territory under the sovereignty of Cambodia - โดยคะแนน
เสียงเก้าต่อสาม ลงความเห็นว่าปราสาทพระวิหาร ตั้งอยู่ในอาณาเขตภายใต้
อธิปไตยของกัมพูชา”4 พวงทองเสนอด้วยว่า ไม่นานหลังจากค�ำพิพากษานั้น
กรณีปราสาทพระวิหารก็  “ค่อยๆ รางเลือนไปจากความสนใจของสาธารณชนไทย
และกัมพูชา  ควรระบุไว้ในทีน่ วี้ า่ ประชาชนไทยรุน่ ทีถ่ อื ก�ำเนิดนับแต่คริสต์ทศวรรษ
ที่ 1960 เป็นต้นมา ไม่ได้มคี วามทรงจ�ำอันเจ็บปวดจากความพ่ายแพ้กรณีพระวิหาร
เลย” (Pawakapan, 2013: 3)
อาศัยเหตุดังนั้น พวงทองจึงเสนอภาพของกรณีปราสาทพระวิหารผ่าน
กรอบประวัติความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาในยุคหลังสงครามเย็น คือตั้งแต่ราวกลาง
ทศวรรษที่ 2530 เป็นต้นมา อันเป็นอดีตซึง่ อยูใ่ กล้กบั ช่วงเวลาในปัจจุบนั และมักถูก
ละเลยหรือหลงลืมไปในการศึกษากรณีปราสาทพระวิหาร  ข้อสรุปของพวงทองคือ
ผลประโยชน์ของชาติและผลประโยชน์รว่ มกันของไทยและกัมพูชาน�ำไปสูค่ วามร่วมมือ
และสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยล�ำดับ
นับแต่การยุติลงของสงครามเย็น ไม่เว้นแม้กระทั่งปราสาทพระวิหารซึ่งเคยเป็น
ที่มาของกรณีพิพาทของสองชาติในทศวรรษที่ 2500 ก็ถูกผนวกรวมเข้ามาอยู่ใน
แผนความร่วมมือเพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของไทยและกัมพูชา
Institute of Southeast Asian Studies, Singapore ตีพมิ พ์งานวิจยั ภาคภาษาอังกฤษชิน้ นีข้ องพวงทอง
ในปีเดียวกับที่มีการพิมพ์ฉบับแปลภาษาไทย (Pawakapan, 2013)
4
International Court of Justice. (1962)
3

ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

รัฐและขบวนการอนารยะสังคมไทย ในกรณีปราสาทพระวิหาร

และน�ำไปสูก่ ารทีร่ ฐั บาลไทยสนับสนุนความพยายามของกัมพูชาทีจ่ ะขอขึน้ ทะเบียน
ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก   ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่งของความสัมพันธ์
ไทย-กัมพูชาในช่วงนีค้ อื ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในความสัมพันธ์นนั้ ไม่ได้มเี ฉพาะตัวแสดง
ภาครัฐ (state actor) กลุ่มที่มีความส�ำคัญขึ้นอย่างมากคือตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ
(non-state actor) (บทที่ 2 บูรณาการทางเศรษฐกิจหลังยุคสงครามเย็น และบทที่ 3
ความร่วมมือกรณีปราสาทพระวิหาร)
อย่างไรก็ดี ไม่ได้หมายความว่าพวงทองละเลยหรือมองข้ามประเด็นและ
ข้อถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับสนธิสัญญา แผนที่ ค�ำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่าง
ประเทศ ตลอดรวมไปจนถึงพื้นที่ทับซ้อน  ตรงกันข้ามพวงทองหยิบประเด็นเหล่านี้
ขึ้นอธิบายโดยละเอียด (บทที่ 3 ความร่วมมือกรณีปราสาทพระวิหาร) หากไม่ใช่
เพื่อเสนอประเด็นเหล่านั้นในฐานะที่มาของความขัดแย้งรอบใหม่ในกรณีปราสาท        
พระวิหาร (เพราะเรื่องเหล่านั้นเป็นเรื่องที่จบไปแล้ว) แต่เพื่อแจกแจงว่าประเด็น
ต่างๆ เหล่านี้ถูกหยิบยกขึ้นมาท�ำให้เป็นเรื่องการเมืองอย่างไรจากตัวแสดงที่ไม่ใช่
รัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
พวงทองมองว่าพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นขบวนการ
อนารยะสังคม (uncivil society) ซึง่ เคลือ่ นไหวในรูปแบบและแนวทางทีเ่ ป็นปฏิปกั ษ์
กับระบอบประชาธิปไตย  พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตยฉวยเอาการทีร่ ฐั บาล
กัมพูชายืน่ เรือ่ งขอจดทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกและการทีร่ ฐั บาลไทย
ให้การสนับสนุนผ่านทางการรับรองแถลงการณ์รว่ มไทย กัมพูชา ยูเนสโก ซึง่ ลงนาม
กันเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2551 มาใช้เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลที่มีพรรคพลัง
ประชาชนเป็นแกนน�ำ ซึง่ นับเป็นการปลุกเรือ่ งทีจ่ บไปแล้วให้ฟน้ื ขึน้ มาขัดขวางความ
ร่วมมือที่ก�ำลังก้าวไปของรัฐบาลไทยและกัมพูชา (บทที่ 4 ขบวนการอนารยะสังคม
ในการเมืองแบ่งขั้วและปราสาทพระวิหาร)
ถ้ารับข้อเสนอของพวงทองทีว่ า่ “ประชาชนไทยรุน่ ทีถ่ อื ก�ำเนิดนับแต่คริสต์
ทศวรรษที่ 1960 เป็นต้นมา ไม่ได้มีความทรงจ�ำอันเจ็บปวดจากความพ่ายแพ้กรณี
พระวิหารเลย” ก็จะถามต่อได้ว่า เหตุใด การเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชน
เพื่อประชาธิปไตยและผู้สนับสนุนจึงงอกงามได้อย่างดีในสังคมไทย (บางส่วน)
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ค�ำตอบสั้นๆ ของพวงทองคือ ลัทธิชาตินิยม แล้วว่ามีผู้ตอบค�ำถามท�ำนองนี้ไว้แล้ว
จึงจะไม่อธิบายซ�้ำ  แต่จะกล่าวถึงเหตุปัจจัยอื่นที่มีส่วนส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย อันได้แก่ “นักวิชาการ อดีตนักการทูต
สื่อมวลชน และองค์กรอิสระ เช่น ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นต้น”  (Pawakapan, 2013: 101-102)
พวงทองแจ้งไว้ในบทที่ 1 บทน�ำ  ว่าจะใช้กรอบการวิเคราะห์ว่าด้วยเรื่อง
ประชาสังคม/อนารยะประชาสังคมในการท�ำความเข้าใจขบวนการประชาสังคมของ
ไทยในกรณีพระวิหาร (หน้า 14) แนวคิดเรือ่ งอนารยะสังคมนีเ้ ป็นการโต้กลับแนวคิด
ที่เชิดชูบทบาทของประชาสังคม (civil society) ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ระบอบประชาธิปไตย  แนวคิดอนารยะสังคมอธิบายว่าประชาสังคมไม่ได้เป็นคุณกับ
ประชาธิปไตยเสมอไปและอาจเป็นโทษเสียด้วยซ�ำ  
้ กล่าวอีกอย่างหนึง่ คือ ประชาชน
หรือผู้คนที่มารวมตัวเป็นประชาสังคมนั้นเป็นได้ทั้งวีรบุรุษ (heroes) และผู้ร้าย
(vilains) ของระบอบประชาธิปไตย และก็เป็นที่ชัดเจนว่าพวงทองนั้นจัดวางพันธมิตร
ประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตยและผูส้ นับสนุนไว้ในฝัง่ ผูร้ า้ ย (ของระบอบประชาธิปไตย)
กรอบการวิเคราะห์ว่าด้วยเรื่องประชาสังคม/อนารยะประชาสังคมไม่ใช่
มีเฉพาะการมองว่า ประชาชนหรือผู้คนที่มารวมตัวเป็นประชาสังคมนั้นเป็นได้
ทั้งวีรบุรุษและผู้ร้าย แต่บางกรอบการวิเคราะห์ เช่นของ แนนซี เบอร์มิโอ (Nancy
Bermeo) (Bermeo, 2003) ซึง่ ศึกษาการล่มสลายของประชาธิปไตย (the breakdow
of democracy) ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ของประเทศในยุโรปและลาตินอเมริกาจ�ำนวน    
17 ประเทศ ไม่เห็นว่าประชาชนหรือผู้คนที่มารวมตัวเป็นประชาสังคมเป็นวีรบุรุษ
แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นผู้ร้ายของระบอบประชาธิปไตยเสียทีเดียว ผู้ที่ท�ำให้ระบอบ
ประชาธิปไตยล่มสลายเป็นด้านหลักคือชนชัน้ น�ำมากกว่า  เบอร์มโิ อเห็นว่าประชาชน
ยังคงสนับสนุนกลุ่มที่นิยมประชาธิปไตย (pro-democratic parties) แม้ในช่วง
วิกฤตการณ์และการแบ่งขั้วทางการเมือง พวกที่เอาใจไปฝักใฝ่กับกลุ่มสุดโต่ง
(extremsit parties) นั้นมีน้อยมาก
ใน รัฐและขบวนการอนารยะสังคมไทยในกรณีปราสาทพระวิหาร นั้น
ทั้งประชาชนและชนชั้นน�ำปรากฏตัวไม่ใคร่ชัดนักในขบวนการอนารยะสังคม ไม่ว่า
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จะเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มที่สนับสนุน แต่ถ้าวางเทียบ
กันแล้ว จะเห็นถึงบทบาทของชนชั้นน�ำเป็นด้านหลัก ดังที่พวงทอง กล่าวว่า
“ในสังคมไทย เสียงของคนเหล่านั้นมีน�้ำหนักที่ท�ำให้ทัศนะของสังคมคล้อยตาม”
(Pawakapan, 2013: 102)   หากหยิบยืมแนวการวิเคราะห์ของเบอร์มิโอมาใช้  
จะเป็นได้ไหมว่าข้อสรุปจะคือ แกนน�ำของพันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตยนัน่
ต่างหากที่เป็นตัวเล่นหลักในการล้มรัฐบาล โดยแสวงความร่วมมือกับชนชั้นน�ำอื่น
ในสังคมทัง้ “นักวิชาการ อดีตนักการทูต สือ่ มวลชน และองค์กรอิสระ” ประชาสังคม
จึงไม่เชิงจะ “อนารยะ” เสียทีเดียว แต่ผนู้ ำ� ของกลุม่ ประชาสังคมต่างหากที่ “อนารยะ”
และน�ำเอาประชาสังคมมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในกรณีพระวิหาร  มวลชนที่เข้า
ร่วมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมีฐานะเป็นเพียงลูกคู่เท่านั้น และ
ถู ก หยิ บ ฉวยไปใช้ เ ป็ น เครื่ อ งสร้ า งความชอบธรรมในการเคลื่ อ นไหวของผู ้ น�ำ
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและชนชั้นน�ำอื่นๆ ในสังคมไทย
หากการเพ่งพินิจกรณีปราสาทพระวิหารด้วยท่าทีที่ต่างออกไปจะท�ำให้
เห็นกรณีพระวิหารในอีกแบบหนึ่ง  การใช้กรอบการวิเคราะห์ที่เปลี่ยนไปก็จะท�ำให้
เห็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในแบบที่ต่างไปได้เช่นกัน
หลายเรื่องที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกล่าวอ้างเป็นเรื่อง
ไม่จริงดังเช่นที่พวงทองแสดงให้เห็น (Pawakapan, 2011: 13-14) นั่นคือมีหลาย
กรณีในเรื่องปราสาทพระวิหารเป็นเรื่องความจริง (truth) แต่การวิเคราะห์ว่า
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเป็นขบวนการอนารยะสังคมซึ่งเป็นผู้ร้าย
ในระบอบประชาธิปไตยนั้นยังคงตั้งค�ำถามตัวโตๆ ได้ อย่างน้อยที่สุดก็ถามได้ว่า
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งใช้ “กรณีปราสาทพระวิหารและการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกเป็นอาวุธส�ำหรับการต่อสูใ้ นการเมืองไทยนับแต่ พ.ศ. 2551”
(Michael Montesano ใน Pawakapan, 2011; Back Cover) นั้นคือใคร คือผู้น�ำ
เอ็นจีโอและผู้น�ำสหภาพแรงงาน หรือคือมวลชน
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