วันนีท
้ ี่ฮานอย

•

ภาพประกอบขาว

คมชัดลึก : ผมกลับมาเยือนฮานอยอีกครั้งหลังจากเวลาผานไป 6-7 ป แมวาสภาพ
โดยทั่วไปจะไมแปลกตาไปจากเดิมมากนัก ไมวาจะเปนอาคารเกาๆ การแตงกายของผูคน
หรือรานเฝอ รานน้ําชาขางถนน ที่เนืองแนนไปดวยลูกคาที่ลอมวงรับประทานอาหาร
หรือสนทนากันบนมานั่งเตี้ยๆ แตก็สัมผัสไดถึงพลวัตรแหงการเปลี่ยนแปลงที่เคลื่อนตัวไปพรอมๆ กัน
นับตั้งแตการกอสรางและซอมแซมตึกรามบานชองตามยานตางๆ รถมอเตอรไซคที่เขามาครอบครอง
พื้นที่ถนนแทนที่รถจักรยานสองลอ และรานรวงที่คึกคัก
หลายคนที่มาฮานอย ซึ่งมีชื่อเดิมวา ทาลอง หรือ มังกรทะยานฟา มักจะหลงใหลในบรรยากาศของ
เมืองเกาและวิถีชีวิตที่เรียบงายของชาวเมือง แตภายในเวลาอีกไมนานนัก ฮานอยก็จะตอง
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตนอยางไมมีทางที่จะหลีกเลี่ยง ไกลออกไปจากเมืองเกาไมมาก
นัก ฮานอยกําลังสรางเมืองใหมที่ขยายพื้นที่ออกไป 3 เทาตัวอยางรีบเรง ซึ่งจะทําใหกรุงฮานอย
เปนเมืองขนาดใหญที่มีพื้นที่ประมาณ 300 ตร.กม. ประกอบดวยถนนหนทางที่กวางขวาง ศูนย
ราชการ อาคารธุรกิจ ศูนยการคาขนาดใหญ รถใตดิน และอาคารพักอาศัยที่ทันสมัย รวมถึงตึกที่สูง
ที่สุดในเวียดนาม สิ่งเหลานี้จะพลิกโฉมนครเกาแกที่กําลังจะมีอายุ 1,000 ป ในวันที่ 10 เดือน 10 ป
(20) 10 ใหกลายเปนเมืองที่มีความใหมเอี่ยมในทุกๆ ดาน เพื่อรองรับประชากรกวา 9 ลานคน และ
เศรษฐกิจการคาที่กําลังเติบโตอยางรวดเร็ว

การที่รัฐบาลเวียดนามตั้งความหวังไวกับการทองเที่ยวคอนขางสูง โดยหาทางเพิ่มจํานวนและ
คุณภาพของนักทองเที่ยว จากปจจุบันปละ 4 ลานคน ใหเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทาตัวในอนาคตอันใกล ทํา
ใหฮานอยกําลังจะเปนเมืองทองเที่ยวอยางเต็มรูปแบบ ทั้งในสวนของโรงแรมที่พักในรูปตางๆ
รานอาหาร แหลงบันเทิง และการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมๆ ซึ่งเปนเรื่องที่นาจับตามองวา
่ นแปลงจะทํา
เวียดนามจะมีวิธีผสมผสานวัฒนธรรมเกาแกกับชีวิตสมัยใหมไดอยางไร และความเปลีย
ใหเสนหของฮานอยเหือดหายลงไปหรือไม
นอกจากการสรางเมืองใหมแลว รัฐบาลเวียดนามยังมีโครงการระดับอภิมหาโปรเจกทอีกหลาย
โครงการเพื่อเชื่อมโยงเมืองตางๆ กับฮานอย เชน การสรางทางดวนระหวางฮานอยกับฮาลอง ซึ่งจะ
รนเวลาการเดินทางไปยังแหลงทองเที่ยวสําคัญ คือ ฮาลอง เบย จาก 2 ชั่วโมง ใหเหลือเพียง 45
นาที และที่สําคัญคือทางดวนจากฮานอยไปโฮจิมินหซิตี้ ซึ่งจะเชื่อมโยงภาคเหนือกับภาคใตของ
เวียดนามเขาดวยกันดวยระบบคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว และเปนสวนหนึ่งของทางหลวงสายเอเชียที่
คางเติ่งมาหลายทศวรรษ
อยางไรก็ตาม การพัฒนาจําเปนที่จะตองใชเงินจํานวนมหาศาล และสิ่งที่มักจะมาพรอมกับการ
พัฒนาก็คือหนี้สิน เมื่อปที่แลวเวียดนามมีหนี้ตางประเทศประมาณ 27.92 พันลานดอลลาร หรือใน
ราว 39 เปอรเซ็นตของจีดีพี ซึ่งหนี้สวนใหญประมาณ 21 พันลานดอลลารเปนเงินกูจากองคการ
พัฒนาแหงเอเชีย (โอดีเอ) ซึ่งเงินที่เวียดนามกูยืมมาจากตางประเทศนี้แนนอนวาสวนหนึ่งถูก
นํามาใชในการพัฒนาฮานอย แตการพัฒนานั้นจะทําให "มังกรพันป" เปน "มังกรทะยานฟา" ได
ขนาดไหน เปนเรื่องที่คงตองติดตามกันตอไปครับ

มองเวียดนาม

•

ภาพประกอบขาว

คมชัดลึก : ถาถามคนเวียดนามวาอะไรคือสิ่งที่เปนปญหาสําคัญของพวกเขา คําตอบที่
ไดรับมักจะมีอยู 3 เรื่องใหญๆ เรื่องแรกไดแกที่อยูอาศัย เรื่องที่สองคือระบบสาธารณูปโภค
และเรื่องที่สามคือระบบการแพทย
มืองใหญๆ อยางฮานอย โฮจิมินหซิตี้ หรือดานัง กําลังเปนปญหาของคนที่อาศัยอยูในเมืองเหลานั้น
เนื่องจากการเคลื่อนยายของประชากรจากชนบทเขามาทํางานในเขตตัวเมือง ประกอบกับพื้นที่ซึ่งมี
อยูอยางจํากัดไดกลายเปนขุมทองของนักธุรกิจดานอสังหาริมทรัพย ที่กวานซื้อที่จากชาวบานมาขาย
ตอหรือสรางโรงแรม อาคารพาณิชย ศูนยการคา หรือคอนโดมิเนียมราคาแพง ทําใหคนในระดับลาง
ขาดแคลนที่อยูอาศัย รวมทั้งการที่ตองใชเงินสําหรับคาเชาที่พักในราคาที่สูงขึ้น
สาธารณูปโภคยังคงเปนปญหาหลักของเวียดนาม ทั้งเรื่องถนนหนทาง ไฟฟา น้ําประปา การระบาย
น้ําเสีย ระบบโทรคมนาคม และอื่นๆ เวียดนามยังขาดทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบท ที่
เชื่อมโยงเมืองตาง ๆ ทั่วประเทศเขาดวยกัน และภายในตัวเมืองก็ยังเปนถนนสายสั้นๆ แคบๆ ที่
การจราจรแออัด และแทบทุกครั้งที่ฝนตกหนักน้ําก็จะทวมขังบนผิวถนนเพราะทอระบายน้ํามีขนาด
เล็กและอุดตัน น้ําประปาของเวียดนามนั้น นักทองเที่ยวมักจะไดรับคําเตือนลวงหนาจากหนังสือ
แนะนําการทองเที่ยวเวียดนามวายังไมมีความสะอาดเพียงพอ สวนตามชนบทก็ยังมีไฟฟาใชวันละ
ไมกี่ชั่วโมง และการที่ไฟฟาดับถือเปนเรื่องปกติ ซึ่งผลักดันใหรัฐบาลเวียดนามมีโครงการจะสราง
โรงไฟฟาปรมาณูเพื่อแกไขปญหาเรื่องการขาดแคลนพลังงานไฟฟา แมจะมีเสียงคัดคานจากประเทศ
เพื่อนบานอยูบางก็ตาม
ในเรื่องของการแพทยนั้น เวียดนามยังขาดแคลนทั้งบุคลากร โรงพยาบาล และอุปกรณทางการ
แพทยที่ทันสมัย และอาชีพแพทยก็ไมใชอาชีพที่คนเวียดนามรุนใหมใฝฝน เทากับวิศวกร นักธุรกิจ
นักคอมพิวเตอร หรืองานดานโรงแรมและการทองเที่ยว
อยางไรก็ตาม ยังมีความกังวลใจเรื่องใหมของคนเวียดนาม นั่นคือการที่จํานวนประชากรซึ่งใน
ปจจุบันนี้มีอยูประมาณ 85 ลานคน กําลังจะกาวขึ้นสูหลัก 100 ลานคน ภายในอีก 10 ปขางหนา ซึ่ง
นั่นหมายความวาหากไมสามารถบริหารจัดการกับปญหาสามประการขางตนไดอยางทันการณ
เวียดนามก็อาจจะตองเผชิญกับปญหาขอที่สี่คือเรื่องอาหารที่จะเลี้ยงดูประชาชนภายในประเทศ
แมวาการขาดแคลนอาหารจะเปนสิ่งที่คนเวียดนามในยุคสงครามปลดปลอยประเทศเคยเผชิญ
มาแลว จนโฮจิมินหบัญญัติใหเปนหนึ่งในศัตรูที่จะตองตอสูเพื่อเอาชนะใหได โดยลําดับสงครามกับ
ความหิวโหยไวในอับดับตน สงครามกับความโงหรือความไมรูหนังสือไวในอันดับรอง และสงคราม
กับศัตรูตางชาติที่เขามารุกรานไวในอันดับหลังสุด แตคนเวียดนามในปจจุบันนี้ อาจจะไมไดตระหนัก
ถึงคําพูดของลุงโฮเทาใดนัก เพราะสภาพชีวิตที่สุขสบายและวิถีชีวิตซึ่งเปลี่ยนไปจากอดีต ซึ่งหาก
เกิดสภาวะการขาดแคลนอาหารขึ้นจริง ก็อาจจะกลายเปนปญหาหนักที่สุดของรัฐบาลเวียดนาม
และการทําสงครามกับความหิวโหยครั้งใหมในยุคสมัยของคนรุนใหมที่คุนเคยกับชีวิตที่สะดวกสบาย
เชนทุกวันนี้ก็คงจะยากเย็นยิ่งไปกวาเดิมอยางแนนอน

ฟาใหมในเวียดนาม

•

ภาพประกอบขาว

คมชัดลึก :วันที่ 2 กันยายน ปนี้ เปนวันครบรอบ 65 ป แหงการประกาศเอกราชของ
เวียดนาม นับจากวันที่ญี่ปุนพายแพในสงครามมหาเอเชียบูรพา และโฮจิมินหฉวยโอกาส
แยกเวียดนามเปนอิสระจากอินโดจีนของฝรั่งเศส แตเอกราชของเวียดนามก็ไมไดมาดวย
ความราบรื่น เพราะหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ฝรั่งเศสไดหวนกลับมายึดครองเวียดนาม
ใหม
จบลงดวยการยอมแพอยางไมมีเงื่อนไขของฝรั่งเศส หลังศึกเดียนเบียนฟู ซึ่งทําใหโลกไดรูจักชื่อ
ของ นายพลหวอ เหวียน ยาป หรือที่คนไทยเรียกวา โว เหงียน เกี๊ยบ และความทรหดของทหาร
เวียดนามที่ดอยกวาทหารฝรั่งเศสในทุกๆ ดาน แตมีเพียงอยางเดียวที่ฝรั่งเศสสูไมไดก็คือหัวใจที่ไม
มีคําวาแพ
และแมฝรั่งเศสจะยอมถอนตัวออกไปแลว แตเวียดนามก็ยังเผชิญกับการถูกแบงประเทศออกเปน
สองสวน และตองทําสงครามปลดปลอยประเทศจากสหรัฐอีกเปนเวลารวม 20 ป จนถึง ค.ศ.1975
เวียดนามเหนือและใตจึงรวมกันเปนประเทศเดียวไดสําเร็จ แตโฮจิมินหซึ่งใชเวลาตลอดชีวิตในการ
ตอสูเพื่อความเปนเอกราชและเอกภาพของชาติ ก็จากโลกนี้ไปกอนที่จะมีโอกาสไดเห็นวันที่เขารอ
คอย ซึ่งในบรรดานักปฏิวัติรุนนั้นก็เหลือเพียงนายพลหวอ เหวียน ยาป ที่เพิ่งฉลองอายุ 100 ป ไป
เมื่อปลายเดือนสิงหาคมปนี้ เพียงคนเดียว ที่มีชีวิตอยูดูความเปนไปของเวียดนามตลอดระยะเวลา
65 ปที่ผานมา

นับตั้งแตป 1945-1975 เวียดนามผานการเปลี่ยนแปลงมาโดยลําดับ จากการทุมเทชีวิต และเลือด
เนื้อเพื่อการรวมชาติ ทําใหเวียดนามตองเผชิญกับแรงกดดันทั้งดวยกําลังทหาร และเศรษฐกิจ
ตลอดจนการถูกโดดเดี่ยวประเทศจากมหาอํานาจหลายชาติ กวาจะสามารถยืนอยูในประชาคมโลก
ไดอยางเต็มภาคภูมิ
ภายหลังสงครามกูเอกราชสิ้นสุดลง เวียดนามไดหันมาทําสงครามครั้งใหมกับเศรษฐกิจที่ทรุด
โทรม แมวาในระยะแรกผูนําในพรรคและรัฐบาลที่กรําศึกในสนามรบมานานอาจจะสับสนกับ
สภาวการณของโลกในยุคปจจุบันและการกําหนดทิศทางของประเทศหลังสงครามเย็น แตเมื่อรัฐ
ประกาศใชนโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจ หรือ “โดยเหมย” (Doi Moi) ในป 1986 ก็ทําใหเศรษฐกิจ
เวียดนามรุดหนาไปอยางรวดเร็ว
จาก 65 ปที่แลวจนถึงวันนี้ เวียดนามไดกาวสูความปกแผน และเปนประเทศที่มีศักยภาพทางดาน
เศรษฐกิจประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และกําลังเรงพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน แตยังคง
รักษาการบริหารปกครองในลักษณะสังคมนิยมตามแนวทางของโฮจิมินหไวอยางเหนียวแนน จึงทํา
ใหเกิดรูปแบบของทุนนิยมแบบสังคมนิยม ซึ่งเปนการนําจุดแข็งของการเมืองการปกครองที่สังคม
นิยมมีอยู มาผนวกกับความเขมแข็งและหลากหลายทางเศรษฐกิจอันเปนคุณลักษณะที่โดดเดนของ
เสรีนิยมทางการคาแบบทุนนิยม
และ 65 ปของเวียดนาม นาจะเปนบทเรียนและแบบอยางใหคนไทยไดศึกษาถึงความรักชาติ การ
เสียสละเพื่อชาติ และการสรางชาติ ไดเปนอยางดี

เวียดนาม 2553

•
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คมชัดลึก : ในการประชุมสมัชชาแหงชาติของเวียดนาม สมัยที่ 9 ครั้งที่ 11 ที่กรุงฮานอย
เมื่อป 2549 ไดมีการกําหนดเปาหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเวียดนาม
ในชวงป 2549-2553 เพื่อสืบตอนโยบายโดย เหมย (Doi Moi) หรือการปฏิรูปเศรษฐกิจ
และสังคม ที่รัฐบาลเวียดนามไดดําเนินการมาตั้งแตป 2529-2549
หากยอนไปมองเวียดนามกอนป 2529 จะพบวาเวียดนามยังมีปญหาเรื่องการกําหนดทิศทางของ
ประเทศ เนื่องจากผูนําซึ่งเปนคนรุนเกาสวนหนึ่งยังปลาบปลื้มกับชัยชนะในสงครามเวียดนาม ขณะที่
บางสวนยังยึดมั่นในแนวทางสังคมนิยมที่อยูคนละขั้วกับทุนนิยม รวมทั้งนโยบายปดลอมทาง
เศรษฐกิจของสหรัฐ และกลุมประเทศที่เปนพันธมิตรกับสหรัฐ จึงทําใหเศรษฐกิจของเวียดนามในยุค
นั้นอยูในสภาพที่ย่ําแย จนไดรับการวิพากษวิจารณจากปญญาชนในประเทศ
การวิพากษซึ่งเปนที่กลาวขานกันมาก คือขอเขียนของ นายลิว กวาง หวู (Luu Quang Vu) นักเขียน
ที่มีชื่อเสียงของเวียดนาม ที่ตั้งคําถามตอรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสตเวียดนามวา ทําไมญี่ปุนซึ่ง
เปนประเทศที่พายแพสหรัฐอยางยับเยินในสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงสามารถพลิกฟนเปนประเทศผูนํา
ทางเศรษฐกิจไดภายในเวลาไมกี่ป แตเวียดนามซึ่งชนะสงครามถึง 2 ครั้ง ทั้งฝรั่งเศสและสหรัฐ กลับ
ไมเปนเชนนั้น วากันวาขอเขียนดังกลาว จุดประกายใหคนรุนใหมหลายคนริเริ่มนําความคิดใหมๆ มา
ปฏิบัติ แมวาบางคนจะตกเปนเปาการโจมตีของพรรค แตสุดทายแลวทั้งพรรคและรัฐบาลก็ตอง
ยอมรับความเปนจริง ซึ่งนําไปสูนโยบายโดย เหมย เพื่อเปดประเทศรับการคาแบบเสรี และผอนปรน
ขอจํากัดตางๆ แกประชาชนและบริษัทตางชาติที่เขามาลงทุนในเวียดนาม รวมทั้งการปรับปรุง
ประเทศใหทันสมัย
20 ปของนโยบายโดย เหมย ทําใหเวียดนามรุดหนาทางดานเศรษฐกิจ ทั้งการลงทุนจาก
ตางประเทศ อุตสาหกรรม การสงออกน้ํามัน กาซธรรมชาติ สิ่งทอ ขาว และสินคาเกษตร รวมทั้งการ
ทองเที่ยว และที่สําคัญไดแกการเขาเปนสมาชิกอาเซียน ในป 2538 และสมาชิกองคการการคา
โลก (ดับเบิลยูทีโอ) ในป 2549 ซึ่งเปนปสุดทายของนโยบายโดย เหมย
ตอนนี้เรามาดูกันวาแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชวงป 2549-2553 ของเวียดนามบรรลุผล
เชนไร ในเรื่องแรกเวียดนามตั้งเปาหมายใหจีดีพีเติบโตอยางนอยรอยละ 8 หรือ 94-98 พันลาน
ดอลลาร ภายในป 2553 ซึ่งปรากฏวา 6 เดือนแรกของปนี้ จีดีพีของเวียดนามอยูที่รอยละ 6.16
เนื่องจากภาวะผันผวนของเศรษฐกิจโลก
เรื่องที่สอง เวียดนามมีความตั้งใจที่จะสรางความเขมแข็งใหแกระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบสังคม
นิยมเพื่อเปนประเทศที่กําลังพัฒนาและทันสมัย ในป 2563 หรืออีก 10 ปขางหนา ในขอนี้ ปจจุบัน
เวียดนามมีหนี้ตางประเทศรวมทั้งสิ้น 27.9 พันลานดอลลาร หรือในราว 39 เปอรเซ็นต ของจีดีพี มี
อัตราเงินเฟอรอยละ 19.9 อยางไรก็ตาม เวียดนามมีขอไดเปรียบอีกหลายประเทศในภูมิภาคนี้ใน
เรื่องคาแรงงานที่ยังต่ําอยู รวมทั้งความมั่นคงทางการเมือง และนโยบายเศรษฐกิจที่ชัดเจนเปน
รูปธรรม

เรื่องที่สาม เวียดนามเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษา
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี กับผลักดันใหเกิดธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น ในประเด็นนี้เปนเรื่องที่นาสนใจ
เพราะขณะนี้ เวียดนามมีประชากรที่อายุต่ํากวา 20 ป อยูประมาณ 36 เปอรเซ็นตของจํานวนประชากร
ทั้งประเทศ ซึ่งจะเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต แตการพัฒนาคนและคุณภาพชีวต
ิ
ก็คงเปนงานใหญของรัฐบาลเวียดนาม
ทั้งหมดเปนภาพรางและภาพจริงของเวียดนามในปจจุบันอยางคราวๆ แตถาจะดูใหชัดๆ คงตองรอดู
กันในป 2563 หรืออีก 10 ปขางหนาครับ

อยา(เพิ่ง)กลัวเวียดนาม
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คมชัดลึก :ในระยะนี้มีเสียงพูดกันอยูบอยๆ วา ประเทศไทยถูกเวียดนามแซงหนาไปแลวใน
เรื่องเศรษฐกิจ การคา และการลงทุน หรืออีกไมนานเราคงจะลาหลังกวาเวียดนาม ซึ่งคําพูด
ทํานองนี้ไดกอใหเกิดโรค “กลัวเวียดนาม” ขึ้นมาในจิตใจของคนไทยจํานวนไมนอย
ทั้งๆ ที่หลายคนก็คงจะหาคําตอบไมไดวาทําไมถึงเกิดความรูสึกเชนนั้นกับเวียดนาม แตไมมี
ความรูสึกแบบเดียวกันนี้กับสิงคโปรหรือมาเลเซีย ซึ่งเปนประเทศรวมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เชนเดียวกัน ถาจะใหเดาอยางเลน ๆ ก็คือ คนไทยสวนใหญยังขาดความรูจักประเทศเวียดนาม และ
วาดภาพเวียดนามไปตางๆ โดยเฉพาะหลายคนยังคิดวาเวียดนามเปนประเทศคอมมิวนิสต หรือติด

หูติดตาภาพตางๆ จากหนังสงครามเวียดนามที่สรางโดยฮอลลีวูด ทั้งๆ ที่สงครามยุติมานานถึง 35
ปแลว และเวียดนามก็เปดประเทศรับความเจริญจากภายนอกมาแลวกวา 20 ป แถมยังมีเสรีภาพใน
บางเรื่องมากกวาประเทศเสรีประชาธิปไตยบางประเทศดวยซ้ําไป
บางคนอาจคิดวาเวียดนามเปนประเทศคูแขงทางการคาของไทย โดยเฉพาะในเรื่องขาวและสินคา
การเกษตร ซึ่งถึงแมเวียดนามจะมีพื้นที่ประเทศและพื้นที่เพาะปลูกนอยกวาประเทศไทย แตในปนี้
เวียดนามก็สามารถสงขาวออกไดประมาณ 6.5-7 ลานตัน ขณะที่ไทยคาดวาจะสงออกประมาณ 88.5 ลานตัน ซึง่ ลดลงกวาปที่แลว แตตลาดขาวของเวียดนามจะมุงไปในเรื่องราคามากกวาคุณภาพ
ในขณะที่ขาวไทยใหความสําคัญกับคุณภาพและมีลูกคาในระดับที่สูงกวาขาวเวียดนาม ดังนั้น
ปริมาณการสงออกจึงอาจไมใชคําตอบทั้งหมดในเรื่องขาวของไทยและเวียดนาม
ที่นาสังเกตคือในซูเปอรมารเก็ตของเวียดนามเองก็ยังมีขาวหอมของไทยวางจําหนาย ซึ่งแสดงวา
คนเวียดนามที่มีฐานะดีก็นิยมบริโภคขาวไทย
ขณะที่คนไทยอาจไมคอยคุนกับสินคาที่ผลิตในเวียดนาม แตคนเวียดนามคอนขางจะปลื้มสินคา
ไทยอยูมาก และสินคาไทยตัวแรกที่เจาะใจคนเวียดนามสําเร็จก็คือมอเตอรไซคฮอนดา รุนดรีม สี
เปลือกมังคุด ซึ่งสงผานลาวเขาไปในเวียดนาม ในยุคนั้นถือกันวาใครขี่มอเตอรไซครุนนี้อยูในขั้นที่
ไมธรรมดาทีเดียว และทุกวันนี้คนเวียดนามก็ใหความนิยมสินคาประเภทเครื่องใชไฟฟาที่ผลิตใน
ไทย ดวยเหตุผลที่คุณภาพดีกวาของจีน แตราคาถูกกวาของญี่ปุนหรือยุโรป และคนเวียดนามก็
ชอบมาเที่ยวเมืองไทย เพราะใชเวลาบินเพียงไมถึงชั่วโมงและคาตั๋วเครือ
่ งบินก็พอๆ กับการเดินทาง
ในประเทศ แตมาเมืองไทย นอกจากจะไดกินอาหารอรอย และเที่ยวเตรอยางสนุกสนานแลว ขากลับ
ยังซื้อสินคาไทยที่มีราคาถูกติดไมติดมือกลับไปดวย
คนเวียดนามมักจะชอบคนไทย หลายคนอธิบายวาเพราะคนไทยมีอัธยาศัยดี และเปนมิตร
บางคนก็ชอบการบริการของคนไทย ซึ่งผิดจากในเวียดนามที่เปนประเภท “ตามใจผูข
 าย ไมเอาใจ
ผูซื้อ” และคนเวียดนามจํานวนมากสนใจติดตามขาวคราวของประเทศไทย ซึ่งบางคนสามารถ
วิเคราะหเหตุการณตางๆ ในบานเราไดอยางนาสนใจ และ “ซิโก” เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ก็ยังคงเปน
ขวัญใจของแฟนฟุตบอลเวียดนามอยางเหนียวแนน
คนไทยอาจคิดวาเวียดนามเปนคูแขง แตคนเวียดนามหลายคนที่ผมพูดคุยดวย บอกวาเวียดนาม
ไมเคยคิดจะแขงขันกับไทย แตถือเอาไทยกับจีนเปนตัวอยางในการพัฒนาประเทศ เวียดนามยัง
ขาดประสบการณหลายอยาง และตองเรียนรูจากไทยอีกมาก สิ่งที่เวียดนามตองการก็คือการกาว
เดินไปดวยกันกับไทย
ที่เลามานี้ก็อยากใหคนไทยในวันนี้คลายความ “กลัวเวียดนาม” เพราะความกลัวโดยทั่วไปแลว ทํา
ใหเราขลาดเขลา ทําใหเรากาวราว และในที่สุดก็ทาํ ใหเราดูถูกตัวเอง ดังนั้นวิธีที่จะแกความกลัวไดดี
ที่สุด ก็คือการทําความรูจักและทําความเขาใจกับสิ่งที่เรากลัวครับ

มะละกา

•

ภาพประกอบขาว

คมชัดลึก : ผมเขียนตนฉบับ “วันเวนวันฯ” ฉบับนี้ที่ปลายแหลมมลายู มองจากหนาตาง
หองพักที่โรงแรมฮอลิเดยอินนออกไป จะเห็นทองทะเลชองแคบมะละกา ซึ่งอยูระหวางเมือง
มะละกากับเกาะสุมาตรา ชองแคบแหงนี้มีความยาวประมาณ 600 ไมล
900 ลํา หรือตกปละ 5 หมื่นลํา ซึ่งเปนจํานวนที่มากกวาคลองสุเอซ ที่อียิปต ประมาณ 2 เทา และ
คลองปานามา ในประเทศปานามา 3 เทา
จากที่ตั้งของเมือง ทําใหมะละกาเปนเมืองทาที่สําคัญ และเปนที่หมายปองของชาติตางๆ มาตั้งแต
สมัยโบราณ ตามประวัติศาสตรกลาววา ผูสรางเมืองมะละกาคือเจาชายปรเมศวร หรือปารมิสวรา
แหงราชวงศไศเลนทร ซึ่งครอบครองนครปาเลมบัง เจาชายองคนี้เสกสมรสกับเจาหญิงแหงมัชปาหิต
ในอินโดนีเซียปจจุบัน ตอมาเกิดการกบฏในเมืองมัชปาหิตและลุกลามมาถึงปาเลมบัง ปรเมศวรจึง
หลบหนีมาพึ่งใบบุญของเจาเมืองเตมาเซก หรือสิงคโปรในเวลานี้ ซึ่งตอนนั้นเมืองเตมาเซกอยูใน
อาณาเขตของสยาม แตอยูมาอยูไป เจาชายปรเมศวรก็ลอบสังหารเจาเมืองเตมาเซก จึงถูกขับออก
จากเมือง จึงอพยพมาตั้งถิ่นฐานที่มะละกา
แตถูกทั้งสยามและมัชปาหิตอางอํานาจเหนือดินแดนมะละกา ปรเมศวรจึงหันไปพึ่งจีนโดยสงทูต
เดินทางไปเฝากษัตริยจีน พระเจายุงโลแหงราชวงศหมิงจึงใหเจิ้งเหอ เปนแมทัพนํากองเรือ 63 ลํา
บรรทุกทหารและไพรพล 2.7 หมื่นคนมาอวดแสนยานุภาพ ตั้งแตจามปา สยาม ถึงชวา เพื่อปกปอง
มะละกา และตอมาก็เดินทางเขาไปถึงกรุงศรีอยุธยา และกษัตริยจันยังสงเครื่องราชอิสริยยศมา
พระราชทานแกปรเมศวร ซึ่งปรเมศวรก็ถวายเครื่องราชบรรณาการ เปนการแสดงวามะละกาขึ้นตอจีน

อยางไรก็ตาม ทางกษัตริยสยามยังคงถือวามะละกาอยูในพระราชอาณาเขตของตน และสงกองทัพ
มาโจมตีหลายครั้ง แตไมประสบความสําเร็จ
ในป พ.ศ.2000 ศาสนาอิสลามเขามามีอท
ิ ธิพลในมะละกาผานทางพอคาชาวอาหรับ ตอมาอีก 52
ป โปรตุเกสก็เดินทางมาถึงที่นี่ และเขาครอบครองมะละกาในป 2054 หรือเมื่อ 499 ปที่แลว จนถึงป
2184 ฮอลันดาก็เขามาชวงชิงดินแดนแหงนี้ไปจากโปรตุเกส แตครอบครองอยูไดถึงแคป 2338 ก็
ตองทําสัญญายกมะละกาใหแกอังกฤษ และอังกฤษก็คอยๆ คืบคลานเขาสูแหลมมลายู รวมทั้งไทย
ตองยอมเสียดินแดน 4 รัฐของไทยที่อยูตนแหลมมลายู คือกลันตัน ตรังกานู เกดะห และปะริส เพื่อ
แลกกับการยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขตตามสัญญาที่ไทยทํากับอังกฤษแตเดิม
จนถึง พ.ศ.2500 อังกฤษจึงไดใหเอกราชแกมลายู ซึ่งรวมกันเปนประเทศมาเลเซียในปจจุบันนี้
ครับ นั่นคือเรื่องราวความเปนมาของมะละกา ที่ผมมองออกไปในทะเลจากดินแดนแหงนี้ในวันนี้ครับ

หนึ่งประเทศ สองมาตรฐาน
คมชัดลึก : ถึงแมวามาเลเซียจะประกอบดวยประชากรหลายเชื้อชาติ โดยมีชาวมาเลย จีน
และอินเดีย เปนหลัก แตรัฐธรรมนูญของประเทศก็ใหสิทธิพิเศษของคนมาเลย ซึ่งเรียกวา
“ภูมิปุตรา” หรือบุตรของแผนดินไวเหนือกวาชนกลุมอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งการถือครอง
ที่ดินซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการผลิต การศึกษา การลงทุน และการประกอบธุรกิจการคา
ฯลฯ
ในเรื่องของที่ดินนั้น กลาวอยางกวางๆ ก็คือ คนมาเลยที่เปนภูมิปุตราเทานั้น จึงจะมีกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดิน รวมถึงการซื้อ-การขาย หรือถายโอนสิทธิ์นั้นระหวางภูมิปุตราดวยกันเอง คนมาเลเซียเชื้อชาติ
อื่น ที่ครอบครองที่ดินอยูเดิม หากตองการจะขายที่ดินของตนก็ตองขายใหแกภูมิปุตราเทานั้น หามมิ
ใหขายหรือเปลี่ยนมือไปยังคนที่ไมใชภูมิปุตรา และไมมีโอกาสที่จะซื้อที่ดินเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
ภูมิปุตรายังไดรับสิทธิพิเศษทางการศึกษา ตั้งแตการเก็บคาเลาเรียนในอัตราที่ต่ํากวาคนเชื้อชาติอื่น
ไดรับเงินอุดหนุน ทุนการศึกษา ฯลฯ ในขณะที่คนมาเลเซียเชื้อชาติจีน และอินเดีย ตองดิ้นรน
ขวนขวายหาเงินสงลูกหลานเรียนหนังสือดวยตนเอง เมื่อเรียนจบแลวคนที่เปนภูมิปุตราก็ยังไดรับ
สิทธิมากกวาในการเขารับราชการ รวมทั้งไดรับการลดหยอนและเงินชวยเหลือในเรื่องการซื้อที่พัก
อาศัย
ในสวนของการลงทุนและประกอบธุรกิจการคานั้น คนที่มิใชภูมิปุตราไมสามารถทําไดโดยอิสระ แต
จะตองมีคนภูมิปุตรารวมถือหุนดวยตามอัตราสวนที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้การแตงงานขามเชื้อ
ชาติกับคนภูมป
ิ ุตราก็ตองไดรับฉันทานุมัติจากศาลอิสลามหรือศาลครอบครัวในรัฐนั้นๆ กอน ซึ่ง
ในทางปฏิบัติแลวเปนไปอยางยากลําบาก

นโยบายภูมิปุตราเกิดขึ้นในยุคของการกอตั้งประเทศมาเลเซีย ซึ่งในขณะนั้นเศรษฐกิจของประเทศ
ตกอยูในมือของคนจีน ประกอบกับความหวาดเกรงภัยจากลัทธิคอมมิวนิสตที่ผานเขาสูมาลายาทาง
กลุมคนจีนที่ตอตานญี่ปุนในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง รัฐบาลมาเลเซียในเวลานั้นจึงหาทางแกไข
ดวยการหาทางลดบทบาททางเศรษฐกิจของคนจีนในประเทศลง พรอมกับเพิ่มโอกาสในการแขงขัน
แกคนมาเลย ซึ่งสงผลใหเกิดการปฏิบัติที่แตกตางกันตอคนในประเทศเดียวกัน
มีผูวิเคราะหวา นโยบายภูมิปุตรานี้ เปนนโยบายที่อาจจะทําใหเกิดความแตกแยกในระยะยาว หาก
เปนโชคดีที่เศรษฐกิจของมาเลเซียในปจจุบันมีความเจริญกาวหนา ทําใหคนเชื้อชาติตางๆ ใน
ประเทศพลอยไดรับอานิสงสนี้โดยถวนหนา แตเมื่อใดที่เกิดปญหาเศรษฐกิจอยางรุนแรง ก็จะสงผล
กระทบที่นําไปสูความขัดแยงทางเชื้อชาติไดโดยงาย โดยเฉพาะในเรื่องการเลือกปฏิบัติแบบสอง
มาตรฐานดังกลาว
ดร.มหาธีร โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย เองก็เคยใหสัมภาษณยอมรับวานโยบายภูมิปุ
ตราที่ตนใหความสนับสนุนมาแตตนนั้น มีขอผิดพลาดหลายประการ โดยเฉพาะการทําใหคนมาเลย
ขาดความกระตือรือรน และเคยชินกับการรับความชวยเหลือจากรัฐบาล ขณะเดียวกันพรรคฝายคาน
ทั้งพรรคที่เปนของกลุมคนจีน และพรรคมุสลิม ซึ่งตางก็ประกาศเจตนารมณไมเห็นดวยกับนโยบาย
ภูมิปุตรา ก็ไดรับชัยชนะในการเลือกตั้งรัฐบาลทองถิ่นในรัฐตางๆ เพิ่มขึ้น
ตอคําถามวามาเลเซียจะทําอยางไรกับเรื่องภูมิปุตรานี้ เพราะคงเปนการยากในการที่จะแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงได คําตอบนาจะอยูในถอยแถลงของนายนาจิบ ราซัค นายกรัฐมนตรีมาเลเซียคน
ปจจุบัน ที่กลาวในวาระวันสถาปนาประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2553 ที่เพิ่งผานมานี้วา
“จะไมสรางความแบงแยกทางเชื้อชาติ และไมสนับสนุนพวกที่มีความคิดสุดโตง”

เลียบมาเลเซีย

ภาพประกอบขาว

คมชัดลึก : มีคนบอกกับผมวามาเลเซียเปนชาติที่มีประวัติศาสตรสั้นและมีปญหาในเรื่องการ
หาสิ่งที่จะแสดงความเปนเอกลักษณของตนเอง การมีประวัติศาสตรสั้นนั้นไมไดมาจากการ
ที่เพิ่งสถาปนาประเทศมาเลเซียเมื่อ พ.ศ.2506 หรือเมื่อ 47 ปที่แลว
เพราะกลุมชนตางๆ ที่เขามาตั้งถิ่นฐานในดินแดนแหลมมลายูนั้นมีมาตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
เชน ชาว Minangkabau ในรัฐเนกริเซมบีลัน ที่มีสตรีเปนใหญกวาบุรุษ เปนตน หากเปนดวย
ประวัติศาสตรดั้งเดิมของคนมาเลยนั้นแยกกันไมออกจากอินโดนีเซียและสยามซึ่งขนาบหัวทายของ
มาเลเซียอยู ประชากรสวนหนึ่งของแหลมมลายูอพยพมาจากสุมาตราและเกาะอื่นๆ ของอินโดนีเซีย
ทําใหมาเลเซียมีรากเหงาทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม ที่ใกลเคียงกับอินโดนีเซีย ซึ่ง
ไมใชสิ่งที่มาเลเซียพอใจเทาใดนัก และไมอยากจะนับญาติกับอินโดนีเซียหรือสาวไปถึงที่ไปที่มา
ของตนเอง
รวมทั้งการที่อินโดนีเซียอางสิทธิเหนือดินแดนบางสวนของมาเลเซียก็ทําใหทั้งสองประเทศเกิด
ความตึงเครียดและการกระทบกระทั่งกันนับตั้งแตมลายูไดรับเอกราชจากอังกฤษ ในป 2500 และรวม
กับซาบาห ซาราวัก บรูไน สิงคโปร เปนประเทศมาเลเซียในเวลาตอมา กอนที่บรูไนและสิงคโปรจะ
แยกตัวออกมาตั้งประเทศของตัวเองในภายหลัง และความขัดแยงลึกๆ ของประเทศทั้งสองก็ยังคง
ดําเนินตอมาจนถึงเวลานี้ ซึ่งหากถามคนมาเลเซียถึงสาเหตุของปญหา ก็มักจะไดรับคําตอบวาเปน
เพราะอินโดนีเซียอิจฉามาเลเซียที่มีความเจริญกาวหนากวา ในทางกลับกันคนอินโดนีเซียก็มักจะ
บอกวาคนมาเลเซียมีนิสัยชอบดูถูกอินโดนีเซีย ซึ่งเหตุผลทั้งสองฝายตางถือเอาความรูสึกสวนตัว
เปนเกณฑ

สําหรับสยามนั้น ไมใชเรื่องประวัติศาสตรทางชาติพันธุ แตเปนเรื่องประวัติศาสตรดานดินแดน ที่ใน
อดีตกาลเคยมีอาณาจักรของคนที่ไมไดมาจากอินโดนีเซียในปจจุบันปกครองดินแดนแถบนี้อยูแต
เดิม ซึ่งปรากฏหลักฐานตามซากกําแพงเมือง โบราณสถาน และรูปเคารพตางๆ รวมทั้งชื่อสถานที่
หลายแหงซึ่งมีรากคําหรือเคาเงื่อนของภาษาไทย และในสมัยสุโขทัย สยามก็เคยมีอํานาจครอบคลุม
แหลมมลายูแทบทั้งหมด และความพยายามที่จะไมพูดถึงประวัติศาสตรในสวนนี้ นาจะเกิดในสมัย
อังกฤษเขามายึดครองมลายูและหาทางสรางความบาดหมางระหวางอาณานิคมแหงนี้ของตนกับ
ประเทศสยาม
เมื่อไมตองการเทาความถึงอินโดนีเซียกับสยาม ก็เปนผลใหประวัติศาสตรของมาเลเซียสั้นลงไป
โดยปริยาย
ในเรื่องของการแสวงหาเอกลักษณของชาตินั้น โดยที่มาเลเซียประกอบดวยประชากรหลักๆ 3 เชื้อ
ชาติ คือ มาเลย จีน และอินเดีย ซึ่งมีวัฒนธรรมแตกตางกัน และสวนใหญก็เปนวัฒนธรรมเฉพาะของ
แตละเชื้อชาติซึ่งมีมาแตเดิม ดังนั้นการหาเอกลักษณรวมของมาเลเซียจึงเปนเรื่องที่คอนขางยาก
ดังนั้นจึงไมใชเรื่องนาประหลาดใจที่มาเลเซียจะถือวา "ขาวมันไก" เปนอาหารของมาเลเซีย ทั้งที่
ทราบกันโดยทั่วไปวาขาวมันไกเปนอาหารของคนจีน และนําเขามาในมะละกา จะตางกันก็ที่ขาวมัน
ไกแบบมะละกานั้นปนขาวเปนกอนกลมๆ เทานั้น
ตอนนี้ก็เปนที่หวั่นๆ กันวา สักวัน "ตมยํา" อาจจะกลายเปนอาหารมาเลเซียไป เพราะไมวาจะไปที่
ไหนในมาเลเซีย ก็เห็นแตรานอาหารที่ขายตมยํามากกวารานที่ขายขาวมันไกเสียดวยซ้ําไปครับ

บรูไน
คมชัดลึก : เมื่อผมถามวาอะไรคือหลักการแหงชาติของบรูไน เพื่อนๆ นักเขียนและอาจารย
มหาวิทยาลัยชาวบรูไน ใหคําตอบในการสนทนารวมกัน ที่ทําเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุง
บันดารเสรีเบกาวัน ตรงกันวาหลักการแหงชาติของบรูไนมี 3 ประการคือสุลตาน ศาสนา
อิสลาม และความเปนมาเลย ซึ่งจากการที่ไดมีโอกาสสัมผัสดินแดนแหงนี้ก็ทําใหเห็นวาสิ่งที่
เพื่อนนักเขียนและอาจารยมหาวิทยาลัยเหลานั้นกลาวนั้นเปนความจริงอยางยิ่ง
โดยสุลตานจะดํารงตําแหนงพระราชาธิบดีและประมุขทางศาสนา แตสาํ หรับพระราชาธิบดี ฮัสสัน
นาล โบดเกีย มูอิซซาดิน วาดดูลาห สุลตานองคปจจุบันของบรูไน นอกจากจะทรงเปนประมุขของ
รัฐและศาสนาแลว พระองคยังเปน “บิดาของประเทศบรูไนยุคใหม” และผูนําทางจิตวิญญาณของ
ชาวบรูไนดวย

ตามสภาพทางภูมิศาสตร บรูไนเปนรัฐเล็กๆ ที่มีพื้นที่เพียง 5,765 ตร.กม.และชายฝงยาว
161 กม. ตั้งอยูทางเหนือของเกาะบอรเนียว ติดกับรัฐซาราวัคของมาเลเซีย ในอดีตบรูไนเคยมี
อํานาจปกครองดินแดนสวนใหญของบอรเนียว แตเกิดการสูรบภายในประเทศทําใหออนแอลง และ
ถูกอังกฤษเขาครอบครองในศตวรรษที่ 18 ในป 1929 ไดมีการคนพบแหลงน้ํามันในบรูไน และตอมา
ในป 1972 ก็มีการคนพบแหลงกาซธรรมชาติที่มีปริมาณมากที่สุดในโลก
เมื่อสุลตานฮัสสันนาลขึ้นครองราชยในป 1986 ตอจากพระราชบิดา ไดทรงนํารายไดจากน้ํามันและ
กาซธรรมชาติบางสวนมาพัฒนาประเทศในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะดานสังคม การศึกษาและ
สาธารณูปโภค รวมทั้งทําใหบรูไนเปนประเทศรัฐสวัสดิการเต็มรูปแบบที่ประชาชนจะไดรับการดูแล
จากรัฐตั้งแตเกิดจนตาย โดยไมมีการเก็บภาษี ทรงเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชากรไปพรอมๆ
กับการนําหลักการของศาสนาอิสลามมาเปนจารีตปฏิบัติอยางเครงครัดเพื่อทําใหบรูไนเปนดินแดน
แหงสันติสุขอยางแทจริง
ในสวนของวัฒนธรรม บรูไนมีความแนบแนนกับวัฒนธรรมมาเลย ทั้งภาษาขนบธรรมเนียมประเพณี
รวมถึงวิถีชีวิต ซึ่งทางการบรูไนไดใหความสําคัญในการที่จะรักษาวัฒนธรรมมาเลยใหดํารงอยูตอไป
โดยเฉพาะในโลกปจจุบันที่คนบรูไนรุนใหมสามารถรับวัฒนธรรมจากตางประเทศผานทางเครือขาย
อิเล็กทรอนิกสอยางสะดวกสบาย
หากถามวาผมมองเห็นอะไรอีกบางที่บรูไน ก็คงตอบไดวาจากการพบปะพูดคุยกับบุคคลหลายๆ
คน ผมมองเห็น “โอกาสทอง” ของประเทศไทยในหลายๆ ชองทาง แตทั้งนี้และทั้งนั้น เราก็คง
จะตองใสใจศึกษาบรูไนอยางจริงจัง และใหความสําคัญตอบรูไนอยางจริงใจ รวมทั้งแสดงความเปน
มิตรแทตอกัน
ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ไมใชเรื่องยากหรอกครับ เพียงแตหนวยงานของไทยและคนไทยตองถอดแวนสายตา
ยาวออกเสียบางแลวหันมาสวมแวนสายตาสั้น เพื่อจะไดมองเห็นอะไรที่อยูใกลๆ ตัว ชัดเจนขึ้นครับ
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