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บทนํา
โครงการวิถีทรรศน
โครงการวิถีทรรศน ชุด ภูมิปญญา ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย ใหจัดพิมพหนังสือที่มุงเนนผลงานทางวิชาการ งานวิจัยงานวรรณกรรม ที่สรางสรรคภูมิปญญา
และความคิด โดยนักวิชาการ นักคิด นักเขียนทั้งไทยและตางประเทศ ทัง้ นี้ เพื่อนําเสนอผลงานอันมี
คาตอผูอานในทุกระดับ “วิถีไทย: การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม” เปนผลงานเลมแรกทีว่ ิถีทรรศน ชุด
ภูมิปญญา ไดรับเกียรติจากอาจารยชาญวิทย เกษตรศิริ มอบตนฉบับใหจัดพิมพ
เหตุผลที่โครงการวิถีทรรศน นําเสนองานชิ้นนี้ เนื่องจากเราตระหนักวา ที่มาของความ
ออนแอของภูมิปญญาไทย มีรากลึกมาจาการเรียนรูประวัติศาสตรไทยที่ผานมา ทั้งนี้เพราะ
กระบวนการศฯกษาประวัติศาสตรของไทยตกอยูภ ายใตกรอบของ “ประเทศไทย” หรือภายใต
กรอบพัฒนาการของ “ชนชาติไทย” เทานั้น
การมองประวัติศาสตรแบบจํากัดเชนนี้ ไดสรางแนวคิดทีผ่ ิดพลาดหลายประการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องชีวิตประวัติศาสตร และวัฒนธรรมของเพื่อนบาน เชน เรามองเพื่อนบาน หรือ
อาณาจักรรอบๆ เราเปนเพียง “ศัตรูและเมืองบริวาร” อยางไมเห็นความเชื่อมตอในทางวัฒนธรรม
เราไมเขาใจวาประวัติศาสตรวัฒนธรรมไทยจากอดีต เปนวัฒนธรรมที่เชื่อมตอ และแยกไมออกจาก
เพื่อนบานรอบตัวเรา
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เรายังขาดการศึกษาประวัติศาสตรจากมุมมองของวัฒนธรรม ซึ่งวางอยู
บนฐานความเชื่อที่วา กระแสและการกอเกิดของวัฒนธรรมนั้น ไหลเปลี่ยนไปเกินกวากรอบของ
ประเทศ ชนชาติ และเชื้อชาติ
นอกจากนี้เราเชื่อวา
ประวัติศาสตร คือปจจุบัน คืออนาคต
การเขาใจ และการเรียนรูป ระวัติศาสตร คือการสรางความเชื่อมตอ จากอดีตสูปจ จุบัน สู
อนาคต งานชิ้นนี้แมวาจะเปนงานทางประวัติศาสตร แตในอีกดานหนึ่ง กลับเปนงานที่ดึงอดีตมา
เชื่อมตอกับชีวติ ที่ดํารงอยูในปจจุบัน และเชื่อมโยงไดถึงปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดวย
ผลงานเลมนี้ จึงเปนความพยายามของอาจารยชาญวิทย ที่จะนําเสนอวิธีการใหมในการศึกษา
ประวัติศาสตรวัฒนธรรมของไทย ผานการเดินทางทองเที่ยว และการศึกษาวัฒนธรรมของเพื่อน
บาน ซึ่งมีอดีตทางวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่องกับไทย ดังนั้น สิ่งที่อาจารยชาญวิทยพบ จึงไมใชการหาอดีต
จากอดีต แตเปนสวนหนึ่งของการหาอดีตจากปจจุบนั
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การเดินทางเชนนี้ คือการเดินทางทางภูมปิ ญญาอยางหนึ่ง คือสวนหนึ่งของชีวิตการศึกษา
และการเรียนรู ปจจุบัน เราเรียกการเดินทางทางภูมิปญญานี้วา การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม และ
เพื่อใหแนวความคิดเรื่อง การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ไดรับการถายทอด และนําไปใชอยางถูกตอง
และเปนประโยชนมากขึน้ ตอการนํามาปรับใชกับสังคมไทย โครงการวิถีทรรศน จึงใชโอกาสนี้
เรียนเชิญอาจารยชาญวิทย เกษตรศิริ อาจารยธรรมเกียรติ กันอริ รวมสนทนา แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น กับคณะทํางานของโครงการฯ วาดวยวาทกรรมของการทองเที่ยว การเดินทางและการ
ทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งมีประเด็นนาสนใจดังตอไปนี้
การทองเที่ยว (Tourism) และการเดินทาง (Travel)
การทองเที่ยว เปนเรื่องของการเดินทาง หากไมมีการเดินทาง ก็ไมมีการทองเที่ยว ในเรื่องของ
การทองเที่ยว ผูดําเนินงานการทองเที่ยว มักใชคําวา การทองเที่ยว และ การเดินทาง ปนๆ กันไป
บางทีก็ใชคํา การทองเที่ยว ใหมีความหมายถึง ทั้งการเดินทางและการทองเที่ยว เชน การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ใชชื่อในภาษาอังกฤษวา Tourism Authority of Thailand และการทองเที่ยวแหง
อังกฤษ ก็ใชชอื่ วา British Tourism Authority บางทีก็ใชคํา การเดินทาง ใหมีความหมายถึงทั้งการ
เดินทางและการทองเที่ยว เชน องคการการทองเที่ยวระหวางประเทศ ซึ่งจัดตั้งขึ้นหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 เรียกชื่อวา International Union of Official Travel Organization (IUOTO)
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย Hawaii ที่สอนวิชาการทองเที่ยว มีชื่อวา School of Travel
Management และสถาบันการทองเที่ยวสําหรับภาคพืน้ แปซิฟก ใชชื่อวา Pacific Area Travel
Association
ในพจนานุกรม Webster’s Third New International Dictionary ใหความหมายของคําวา
Tourism ไวดังนี้
Tourism = 1. การทองเที่ยว
2. การเดินทางเพื่อความสราญใจ
3. การบริหารงานธุรกิจเกีย่ วกับนักทองเทีย่ ว
ในปจจุบนั ภาษาไทยเราใชคาํ ทองเที่ยว แตเพียงคําเดียว เชน การทองเที่ยว นักทองเที่ยว
เพราะคําวา ทอง หมายถึงการเดินทางอยูแ ลว
คํา Tour ในภาษาอังกฤษ เดิมเปนคําในภาษาฝรั่งเศส ซึ่งพัฒนามาจากคําวา tornus ในภาษาละ
ติน สวนในภาษาอังกฤษ tornus พัฒนาเปนคําวา turn ซึ่งแปลเหมือนความหมายของ tornus ใน
ภาษาละติน
การทองเที่ยว เปนกิจกรรมของคนมาชานานแลว แตในภาษาอังกฤษนิยมใชคําวา Travel และ
ในภาษาฝรั่งเศสใชคําวา Tour ที่มีหลักฐานชัดเจนคือ บทความของ Sir Francics Bacon นักปราชญ
ชาวอังกฤษ ชือ่ “Of Travel” ซึ่ง Sir Francics Bacon เขียนไวเมื่อ ค.ศ. 1625 สวนกวีคนหนึ่งของ
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อังกฤษชื่อ Oliver Goldsmith ไดเขียนกวีนิพนธเกีย่ วกับนักทองเที่ยวในป ค.ศ. 1760 ใชชื่อ “The
Traveller” และนวนิยายอันมีชื่อเสียงของ Jonathan Swift เกี่ยวกับการทองเที่ยวผจญภัยของ
Gulliver เขียนในป ค.ศ.1770 ก็ใชชื่อวา “Gulliver’s Travels”
ในขณะที่กจิ กรรมการทองเที่ยวสมัยกอน เปนเรื่องที่เนนหนักไปที่การศึกษา แลประโยชนที่
นักทองเที่ยวจะไดรับ ดังที่ Sir Francics Bacon ไดเขียนไวในบทความ “Of Travel” วา
“Travel, in the younger sort, is a part of education; in the elder, a part of experience. He
that travelleth into a country before he hath some entrance into the language goeth to school, and
not to travel…” ซึ่งหมายถึง
“สําหรับเยาวชน การเดินทางเปนสวนหนึ่งของการศึกษา สําหรับผูใหญเปนสวนหนึ่งของ
ประสบการณ ผูที่เดินทางเขาไปในประเทศหนึ่ง โดยยังไมไดรภู าษาของประเทศนั้น ไปโรงเรียน
ไมไดไปเทีย่ ว...”
ตอมาในปลายคริสตศตวรรษที่ 18 นักการศึกษาชาวอังกฤษไดเอาคําวา tour มาใชใน
ภาษาอังกฤษ โดยกลาววา ผูด ีที่จะไดรับการศึกษาอยางสมบูรณ จะตองขามไปเที่ยวในประเทศตางๆ
ในยุโรปใหทั่วถึง เขาใชคําวา to make a grand tour และตอมา คํา tourism ก็เกิดขึน้ ในความหมาย
ของ “การทองเที่ยวเพื่อการศึกษา” และเมื่อมโนทัศนของการทองเที่ยวขยายตัวมากขึ้น tourism ก็
หมายถึงการทองเที่ยวทัว่ ไป ซึ่งพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว มีการแขงขันกันในเชิงธุรกิจ
อยางดุเดือด ทําใหความหมายหรือมโนทัศนของการทองเที่ยว เกีย่ วพันอยูกับผลประโยชนอยางแยก
ไมออก
การทองเที่ยวในประเทศไทย
ในประเทศไทยเราใชคําวา “ไปเที่ยว” มานานแลว มีความหมายวาไปไหนตอไหน ทั้งใกล
และไกล เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน เพื่อแสวงบุญไปทอดกฐิน ทอดผาปา ไปไหวพระธาตุ
เปนตน ตอมาใน พ.ศ. 2467 กรมรถไฟฯ ไดเล็งเห็นประโยชนเกี่ยวกับการเดินทางเขามาในประเทศ
ไทยของชาวตางประเทศ จึงเรียกชาวตางประเทศเหลานี้วา “ผูเดินทาง” สวนที่พักของกรมรถไฟ
และโรงแรมตางๆ ก็เรียกวา “ที่พักคนเดินทาง” จนกระทั่งป พ.ศ. 2479 จึงเริ่มมีการใชคํา
“ทองเที่ยว” อยางเปนทางการ ดังจะเปนไดจากกระทรวงพาณิชยไดจัดตั้ง “แผนกสงเสริมพาณิชย
และการทองเที่ยว” ขึ้น
ประมาณ พ.ศ.2480 คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาวา คํา “ทองเที่ยว” หรือ “เที่ยว” มีความหมาย
ไปในทางเทีย่ วเตรเหลวไหล กรมหมื่นนราธิปพงศประพันธจึงไดประทานคําวา “ทัศนาจร” ใหใช
ซึ่งก็มีผูใชคํานีก้ ันอยูพกั หนึ่ง พ.ศ.2492 สํานักนายกรัฐมนตรีโอนสํานักงานสงเสริมการทองเที่ยว
มาอยูในความดูแลของกรมโฆษณาการ นับแตนนั้ มา คําวา “ทองเที่ยว” ก็ไมไดมีความหมาย
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เชนเดียวกับคําวา “ไปเที่ยว” หรือ “เที่ยว” อีกตอไป หากแตมคี วามหมายเปนงานอยางหนึง่
โดยเฉพาะ เปนการปฏิบัติงานที่เปนระบบ จนเรียกไดวาเปนอุตสาหกรรมชนิดหนึ่ง
สําหรับประเทศไทย การเดินทางของเจานายชั้นสูงสมัยกอน สวนใหญยังไมถือวาเปนการ
ทองเที่ยวในความหมายของ Tourism ในปจจุบัน แตการทองเที่ยวที่มมี าแตโบราณคือ การเดินทาง
ไปจาริกแสวงบุญ ไปเขียนนิราศ เชน เจาฟากุง ไมไดเปนนักทองเทีย่ ว แตเดินทางไปเพื่อแตงนิราศ
แตงกาพยเหเรือ สําหรับใชในงานพระราชพิธี
สมัยโบราณมีการเดินทางไปมา ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ เชน พมา กัมพูชา จีน
โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส แตการเดินทางเหลานี้ มีวัตถุประสงค หรือเหตุจูงใจเพื่อการคา
ขาย การเจริญสัมพันธไมตรี การสงคราม การเมือง การศาสนา และวัตถุประสงคหลัก เพือ่ การ
บันเทิงเริงรมยเลย แตการบันเทิงเปนผลพลอยไดอยางหนึ่งเทานั้น ซึ่งการที่จะดูวาการเดินทางครั้ง
ใดเปนการทองเที่ยว (Tourism) ตองดูวัตถุประสงคและจุดหมายเปนหลัก
การเดินทางของสุนทรภูในกรณีตาง ๆ ทีห่ ลายคน หรือแมแตการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
กลาววา ทานเปน Tourist รุนแรกนั้น จริงๆไมใชการทองเที่ยว หากแตเปนการเดินทางเพื่อลี้ภยั
หรือไปทํากิจเฉพาะอยางเพือ่ ใหเสร็จสิ้น
การเดินทางของราชทูตไทย สมัยรัชกาลที่ 4 ที่ไปเจริญพระราชไมตรีกับอังกฤษในรัชสมัย
ของสมเด็จพระนางเจาวิคตอเรีย ก็ไมถือวาเปนการทองเที่ยวตามที่เขาใจกัน แมวาจะมีหนังสือ
“จดหมายเหตุราชทูตไทยไปอังกฤษ” ของหมอมราโชทัย ซึ่งตอมาไดดัดแปลงเปน “นิราศ
ลอนดอน” ออกมาก็ตาม
หรือแมแตการเสด็จประพาสหัวเมืองและตางประเทศ ทั้งยุโรปและประเทศเพื่อนบานของ
รัชกาลที่ 5 ที่จัดการเดินทางเปนกลุมใหญ ในลักษณะ Grand Tour ก็ไมถือวาเปนการทองเที่ยว
(Tourism) ทั้งนี้เพราะวัตถุประสงคของการเสด็จพระราชดําเนินคือ การดูงาน เพื่อนํามาใชปรับปรุง
ประเทศ สวนการเสด็จประพาสตนตามหัวเมือง ก็ถอื เปนพระราชกรณียกิจ ที่จะทรงทราบภาวะ
ความเปนอยูของราษฎร และเพื่อผอนคลายความตึงเครียดทางการเมืองในพระราชสํานัก ใน
ขณะเดียวกัน พระองคก็ทรงไดรับความเกษมสําราญตามสมควร
ยกเวนกรณี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห ัว รัชกาลที่ 6 เสด็จพรอมขาราชบริพารไป
สุโขทัย สวรรคโลก และศรีสัชนาลัย ในการเสด็จครั้งนั้น ไดมีการศึกษาเรื่องราวเที่ยวกับ
ประวัติศาสตร มีบันทึกเปนหนังสือชื่อ “เที่ยวเมืองพระรวง” ออกมา ซึ่งเหตุการณครั้งนั้น นาจะเปน
จุดเริ่มตนของการทองเที่ยววัฒนธรรมในความหมายใหมได
ดังนั้น การจะดูวา การเดินทางครั้งใด เปนการทองเที่ยว ตองดูทจี่ ุดหมายเปนสําคัญวา คือ
อะไร เปนอยางไร เพราะโดยความหมายของคําวา Tourism หมายถึง การทองเที่ยวโดยผูทองเที่ยว
ไมมุงหวังที่จะไดรับผลตอบแทน แตเปนการทองเที่ยวเพื่อพักผอน หยอนอารมณ เพื่อทะนุบํารุง
สุขภาพ และเพื่อสนองความอยากรูอยากเห็น
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การทองเที่ยวในปจจุบันและผลกระทบ
ปจจุบัน การทองเที่ยวถูกทําใหเปนอุตสาหกรรม ธุรกิจการทองเที่ยว มีเครือขายมหาศาล
ดําเนินการทุกวิถีทาง เพื่อจะรีดเงินจากกระเปานักทองเทีย่ ว ผูแสวงหาความสนุกสนาน และอยากรู
อยากเห็น พัฒนาการของการทองเที่ยวในปจจุบัน จึงเปนธุรกิจที่มีผูซื้อ ผูขายชัดเจน เกิดการดําเนิน
ธุรกิจทองเที่ยว ที่มุงสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่หลากหลาย เชนกัน
ในประเทศกําลังพัฒนา มีฐานะเปนตลาดการทองเที่ยวราคาถูก ที่นักทองเที่ยวจํานวนมาก
ตองการมาเยือน ทําใหการทองเที่ยว กลายเปนวิสาหกิจอันทรงพลังทางเศรษฐกิจของประเทศ ที่ทํา
ใหประเทศยากจน สามารถนําทุกอยางออกมาขายได เปนตนวา วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม วิถีชีวิตของ
ผูคน สินคาของที่ระลึกตางๆ รวมไปถึง ผูหญิงและเด็ก เพียงเพราะตองการรายไดจากการทองเที่ยว
การทองเที่ยวในปจจุบัน
จึงเปนการทองเที่ยวของคนที่มีสวนเกินทางเศรษฐกิจ
มี
วัตถุประสงคไปเสพ ไปบริโภค โดยไมคํานึงถึงผลกระทบดานลบที่จะตามมา ซึ่งไดแก
1. การทองเที่ยว ไดกลายเปนการขายบริการทางเพศ ผูหญิงและเด็กนับแสนนับลานคน ถูก
สงออกขายบริการทางเพศ จนสงผลทําใหการคาบริการ กลายเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมการ
ทองเที่ยว
2. การกอสรางตึก โรงแรมขนาดใหญ ทีม่ ีผลกระทบตอระบบน้ําใช ระบบกําจัดของเสียของ
ชุมชน เกิดการบุกรุกกวานซื้อที่ดิน เพื่อสรางสถานที่ทองเที่ยวหรูหรา แหลงทองเที่ยว ถูกแวดลอม
ไปดวยไฟแสงสี ฉูดฉาดสถาปตยกรรมผิดแบบ ผิดที่ผิดทาง ทําลายธรรมชาติที่สวยงาม ปญหาความ
แออัด ปญหาจราจรและอากาศเสีย
3. วัฒนธรรมชุมชนไดรับผลกระทบ คนในทองถิ่นสูญเสียที่พักผอน ทําลายความสงบของ
ชุมชน มีการนําเอากิจกรรมทีไ่ มพึงประสงคเขามา เชน บอนคาสิโน ซอง บาร ไนตคลับ และแหลง
บริการทางเพศอื่นๆ
4. เกิดการเลียนแบบการบริโภคที่หรูหรา ฟุมเฟอย ของประชาชนในทองถิ่น ตามแบบอยางที่
เห็นจากนักทองเที่ยว
5. สรางทัศนคติการรับใชเยีย่ งทาส ในระดับลูกจางของธุรกิจการทองเที่ยว โดยปราศจาก
ความความเคารพในวัฒนธรรมและศักดิ์ศรีของตนเอง
6. สูญเสียความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่น ถาวัฒนธรรมนั้นๆ ถูกใชเปนสินคา ขายแก
นักทองเที่ยว เพราะเห็นเปนความแปลก และความบันเทิง
7. เกิดการเปลีย่ นแปลงในวิถีชีวิตของทองถิ่นอยางรวดเร็ว วัฒนธรรมชุมชนถูกรุกราน
8. เกิดการลอกเลียนแบบ หรือของปลอมในงานหัตถกรรม ศิลปกรรมแขนงตางๆ เพื่อเพิ่ม
ปริมาณการขายของที่ระลึกใหมากๆ
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9. รายไดจากการทองเที่ยวสวนใหญ ตกอยูกับเจาของธุรกิจโรงแรม บริษัททัวร แตชาวบาน
ในทองถิ่นไดรับประโยชนนอยมาก
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม (Cultural Tourism)
อะไรคือ การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม การทองเที่ยวทางวัฒนธรรมเปน แนวคิดใหม ที่
พยายามจะออกจากกระแสการทองเที่ยวเปน Mass Tourism ที่คนจํานวนมาก นั่งรถโคชคันใหญ มี
คน 100-200 คน ไปลงที่ไหนสักแหง แลวก็สรางความปนปวน โกลาหลใหกับสถานที่นั้น ดวยการ
ถายรูป ซื้อของที่ระลึก ทั้งเงินและคนมหาศาลในแตละวัน ไดสรางผลกระทบมากมายใหกับชุมชน
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของผูคน
จากการที่การทองเที่ยวในปจจุบัน เปนเรือ่ งของการเสพ การบริโภค การเบียดเบียน ที่มี
อิทธิพลมากในสถานที่ๆ ไป สามารถเปลี่ยนหมูบานเล็กๆ ใหกลายเปนบาร เปนรานเหลา เปนซอง
ไดในพริบตา สิ่งเหลานี้เปนดานลบที่เกิดขึน้ จากการทองเที่ยวแบบ Mass
ดังนั้น คนในหลายประเทศ จึงพยายามหาทางออก และแสวงหาวิธกี ารในการทองเที่ยวแบบ
ใหมขึ้นมา เปนการทองเที่ยวที่เนนการพัฒนาดานภูมิปญ
 ญา สรางสรรค ไมทําลายสภาพแวดลอม
ไมมีการซื้อขายวัฒนธรรมและชีวิตผูคน ซึ่งนําเสนอมาในรูปของ Ecological Tourism (การ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ) และ Cultural Tourism (การทองเทีย่ วทางวัฒนธรรม)
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม จึงเปนคําที่ถูกสรางขึ้นมาใหม หลังจากการทองเทีย่ วทัว่ ไปมี
ปญหา หรืออีกนัยหนึ่งอาจกลาวไดวา แนวคิดสวนหนึง่ ของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม เปนความ
พยายามแสวงหาทางออก และสรางความชอบธรรมใหกับการทองเทีย่ ว ทีก่ ําลังประสบปญหา
จะทําอยางไรจึงจะเปนนักทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
แมคอินทอช และโกลดเนอร (McIntoch and Goeldner, 1984, p. 112-113) สรุปวา
“วัตถุประสงคของการทองเที่ยวก็คือ เพื่อที่จะสรางความคุนเคยกับประชาชนในทองถิ่นอื่นๆ หรือ
ประเทศอื่นๆ เพื่อที่จะเขาใจและซาบซึ้งตอวัฒนธรรมของประชาชนเหลานั้น ดังนัน้ การทองเที่ยว
จึงเปนการกอใหเกิดความรู และการติดตอสื่อสาร ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งตอการสรางความเขาใจ
ของคนทัง้ โลกเขาดวยกัน อันจะนําไปสูสนั ติสุขในการอยูรวมกันทั้งปจจุบันและอนาคต”
ดังนั้น สิ่งสําคัญประการแรกของการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม คือการศึกษา เชน เมื่อจะไป
เที่ยวนครวัด เราจําเปนตองศึกษาทั้งประวัติศาสตรความเปนมาของชนชาติ วัฒนธรรมความคิด
ความเชื่อของผูคนในอดีต
ซึ่งจะทําใหเราทราบถึงแรงบันดาลใจในการสรางสถาปตยกรรมที่
ยิ่งใหญเชนนัน้ ได นอกจากนี้ การเรียนรูสิ่งที่เปนวิถีชีวติ ปจจุบัน ทั้งภาษา วัฒนธรรม อาหาร ความ
เปนอยูของประชาชนชาวกัมพูชาที่เราจะไปเยือน ก็เปนเรื่องจําเปนเชนกัน
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อาจารยชาญวิทยกลาววา “หากเปรียบเทียบระหวางนักทองเที่ยวฝรั่งกับนักทองเทีย่ วไทย จะ
เห็นวามีความแตกตางกันมาก ฝรั่งเขาพยายามศึกษาวัด อาหาร ภาษา เขาไปกินขาวในโรงอาหาร
มหาวิทยาลัย ไปดูวัฒนธรรมประเพณี ในขณะนักทองเที่ยวไทย เนนที่การถายรูป ชอปปง แลว
นํามาคุยโออวดกัน ซึ่งถือเปนการทองเที่ยวแบบ primitive แตปญหาอีกอยางหนึ่งของการทองเที่ยว
ทางวัฒนธรรมก็คือ การแอบแฝงมาของธุรกิจ ที่นําเอาวัฒนธรรมประเพณีบางอยางทีต่ ายแลว มาชุบ
ชีวิตใหมเพื่อขาย ซึ่งอันตรายมาก และเราก็หาทางออกจากกระแส mass ยาก”
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม : ทางเลือกที่ตองลงมือ
ประการแรก ตองเปลี่ยนการทองเที่ยว (Tourism) เปนการเดินทาง (Travel) ใหคนกลุมเล็กๆ
สรางภูมิปญญาของกลุมไปศึกษา ไปดูตามความสนใจของตนเอง เปนการเดินทางไปรูจัก การ
เดินทางตองเปนโลกสวนตัว ไปอยางเกรงใจ ไปอยางเคารพตอสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่นและชุมชน มีความสุขจากการเดินทางเปนเปาหมาย ไมใชการไปบุกรุกพิธีกรรมความเชื่อ
ของชาวบาน ไปซื้อทุกอยางที่ขวางหนา
ประการที่สอง ตองใหการศึกษา โดยเฉพาะกับเด็กๆ ใหเรียนรูแ ละเขาใจการทองเทีย่ วทาง
วัฒนธรรม เพราะในโลกปจจุบันนี้ เราไมมีทางหลีกหนีนักทองเที่ยวไปได เพราะโลกมันเล็ก และ
เปดกวางมากขึ้น การเดินทางสะดวก และผูคนนิยมเดินทางกันมาก โดยเฉพาะในประเทศไทย
นักทองเที่ยวจะเปนคนในเอเชียดวยกันมากขึ้น เราจึงควรใหการศึกษาแกเด็กๆ และเยาวชนวา เขา
จะเผชิญกับสถานการณเชนนี้อยางไร จะไดประโยชนและเกิดการเรียนรู แลกเปลีย่ นวัฒนธรรมกัน
ไดอยางไร
หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาการทองเที่ยว ควรมีหลักสูตรที่สรางภูมิกัน ไมใหมกี ารเสพ
การขาย ที่ไมเคารพผูอื่น และตองเรงสรางบุคลากรดานการทองเที่ยวใหมีคุณภาพ รูเรื่องวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร ไมใชรูภาษาอายางเดียว มัคคุเทศกตอ งเปนผูมีความรู เปนวิทยากร ไมใชคนรับ
ใชของนักทองเที่ยวที่ตองบริการทุกอยาง
ประการที่สาม เราตองเรียนรูที่จะเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบาน ของชุมชนอื่น รวมทั้ง
เคารพในวัฒนธรรม ศักดิ์ศรี และผูคนของเราเองดวย เราตองมีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ผูมาเยือนจะละเมิด
มิได เพราะหากเราไมเคารพวัฒนธรรมของเรา นักทองเที่ยวชาติอนื่ ก็ไมเคารพเชนกัน
การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม คือการทองเที่ยวเพื่อการเรียนรูผูอื่น และยอนกลับมามองตนเอง
อยางเขาใจความเกี่ยวพันของสรรพสิ่งในโลก ที่ไมสามารถแยกออกจากกันได
“วิถีไทย: การทองเที่ยวทางวัฒนธรรม” จึงเปรียบเทียบเสมือนบทแรกของการเริม่ ตนคนหา
ตัวตนของเรา จากการเดินทางศึกษาวัฒนธรรมของเพื่อนบาน เพราะเพือ่ นบาน คือภาพสะทอนของ
ปาสนที่เราอยูอ าศัย หากไมรูจักเพื่อนบาน ก็เทากับวาเราไมรูจักตัวเอง
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โครงการวิถีทรรศน ขอขอบคุณอาจารยชาญวิทย เกษตรศิริเปนอยางสูง ที่กรุณาเปดพรมแดน
แหงการรูจกั ตนเองใหแกภูมปิ ญญาของเรา และขอขอบคุณ อาจารยธงชัย วินิจจะกูล ที่เขียนคํานํา
ขามขอบฟาสงมา ขอบคุณคุณธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต ที่ชวยรวบรวมตนฉบับ ขอขอบคุณ สกว.
มูลนิธิภูมิปญญา อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง ที่ใหการสนับสนุนในทุกดาน ทายที่สุด
ขอขอบพระคุณทานผูอาน ที่ใหการสนับสนุนหนังสือของโครงการวิถีทรรศน ทั้งชุดโลกาภิวฒ
ั น
และชุดภูมิปญญาอยางอบอุน
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คํานํา
ธงชัย วินิจจะกูล
อาจารยชาญวิทย เกษตรศิริ เปนที่รูจักในหมูน ักอานวา เขียนหนังสืออานเพลินมีสาระ
อาจารยชาญวิทยเปนนักประวัติศาสตรโดยอาชีพ แตเขาเขียนทั้งสารคดี ตํารา บทความ บทวิจารณ
การเมืองและภาพยนตร เขาแปลทั้งงานวิชาการและนิยาย เปนบรรณาธิการหนังสือมาสารพัด
ประเภท และสําหรับวัยรุนที่ผานมา ชื่อชาญวิทย เกษตรศิริผูกอยูกับ “เจานางนวล โจนาธาน” ใน
ภาษาไทยมากกวาประวัติศาสตรเสียอีก
ชื่อของอาจารยชาญวิทยจึงเปนตรารับประกันวา บันทึกการเดินทางทองเที่ยวเลมนี้ มีอาหาร
สมองมาเสนอแกผูอานอยางเพลิดเพลิน โดยไมตองปนบันไดรับประทาน
หากจะสรุปวาหนังสือเลมนี้เกี่ยวกับอะไร คงมีเพียงสองประการหลักๆ เทานั้น คือ การ
เดินทางทองเที่ยว และ เพื่อนบานกับรากเหงาของสังคมไทย แตความหมายของทั้งสองประการ เมือ่
ประกอบกับเขากลับมีมากมหาศาลกวาที่เราคิด ทั้งดูเหมือนจะบงบอกถึงคุณลักษณะ และความคิด
ของอาจารยชาญวิทยไปดวยในเวลาเดียวกัน
เดินทางทองเที่ยว
สองรอยกวาปกอน คงมีแตพระธุดงคเทานั้น ที่เดินทางเพื่อแสวงหาความรู ทานเดินทางไป
เผชิญความยากลําบาก รับการทาทายจากความโดดเดีย่ วหรือสิงสาราสัตว เพื่อยกระดับปญญาและ
จิตวิญญาณ สวนการเดินทัพ อพยพกวาดตอน หรือคาขาย ลวนแตเปนการเดินทางเพราะความ
จําเปน หรือถูกบังคับ วาทกรรมการเดินทางไกลอยางในนิราศทั้งหลาย จึงเปนโศกาลับ คร่ําครวญ
โหยหาความสุขสบาย และคนรักที่จากมา
การเดินทางทองเที่ยว หาความสนุก และเพื่อเปดหูเปดตาตนเอง ดูเหมือนจะมาในยุคของ
สุนทรภู นิราศของทาน จึงทัง้ โศกและเพลิดเพลิน ขี้ออน แตมีสาระเหมือนสารคดีทองเที่ยว
วาทกรรมการเดินทางทองเทีย่ ว นับจากนัน้ เปนตนมา กลายเปนเรื่องอานเอาทั้งรสและเอา
เรื่อง กลายเปนวรรณกรรมสําคัญประเภทหนึ่ง ที่มีผูนยิ มมหาศาล แตใชวาทุกคนจะเขียนใหเพลิน
และไดสาระไดพรอมกัน บันทึกการเดินทางทองเที่ยวของบุคคลสําคัญจํานวนมาก ที่นิยมยกยองกัน
นักหนา มักจะนาเบื่อและน้าํ มากเกินพอดี หามิใชดว ยความสําคัญของตัวผูเขียน หลายเลมคงไมมี
ใครอานอีกแลวนอกจาก (แมแต) นักวรรณคดีกับประวัติศาสตร นาสนใจไมนอยวาแบบการเขียน
สารคดีรอยแกว ที่ใชคําสวิงสวายประดิดประดอย แตมีสาระในเวลาเดียวกันอยางธีรภาพ โลหิตกุล
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ชางเปนการเดินทางแสนไกล นับจากสารคดีทองเที่ยวเมื่อรอยกวาปกอ น และดูเหมือนจะกลายเปน
แบบการเขียนรอยแกว ที่มีลักษณะเฉพาะของตนดวย
จุดเดนของสารคดีทองเที่ยวของอาจารยชาญวิทย
มิไดอยูที่แบบการเขียนหรือภาษา
ประดิดประดอย แตอยูตรงที่วาการเดินทางทองเที่ยวของอาจารยชาญวิทย เปนมากกวาการเปดหู
เปดตาตามปกติทั่วไป เฉพาะในหนังสือเลมนี้อาจารยชาญวิทย พาผูอ านเดินทางไปจินตนาการถึง
อดีตของเพื่อนบาน ซึ่งมีความสําคัญตออดีตของไทยเอง การเดินทางทองเที่ยวไปบานเมืองอืน่ ใน
เลนนี้ คือการแสวงหาขอเปรียบเทียบ มุมมอง จุดยืนจากขางนอกเพื่อมองยอนกลับมาดูตัวเราเอง
เพื่อนบาน กับรากฐานทางวัฒนธรรมของสังคมไทย
ในวงการวิชาการมีอยูคําหนึง่ ที่กลายเปน “ตราบาป” เอาไวตําหนิฝรั่งหรือทําใหฝรัง่ รูสึกผิด
แลวหุบปากซะ คือคําวา “Eurocentrism” คํานี้มิไดหมายถึงความสนใจเรื่องของตนเองในหมูฝรั่ง
ตะวันตก เพราะใครๆ ก็สนใจเรื่องของบานเมืองตัวเองดวยกันทั้งนัน้ คํานี้หมายถึง การถือเอายุโรป
เปนใหญเปนศูนยกลาง เปนจุดยืน เปนมุมมองตอสรรพสิ่ง ทําใหความรูที่ผลิตขึ้นอยูภายใตกรอบ
โลกทัศน การเมือง ผลประโยชน และวัฒนธรรมของยุโรปบอยครั้ง จึงหมายถึงการมองจาก
ศูนยกลางอํานาจที่ถือตนเองเปนเจา เพราะยุโรปเปนศูนยกลางอารยธรรมสมัยใหม นับจากยุค
อุตสาหกรรม และยุคอาณานิคมตลอดสองรอยกวาปที่ผานมา
ปญญาชนไทย ก็สนใจเรื่องสังคมไทยเปนหลัก แตกลับไมคอยสํารวจวิพากษวจิ ารณตนเองวา
“Thaicenterism” ของเรารุนแรงขนาดไหน สยาม มิใชศูนยกลางอารยธรรมโลกหรือภูมิภาค แตดู
เหมือนวาอหังการในขอบขายจักรวาลเล็กๆ ของเรากลับมีมากกวา ทวมทนเกินพอดี จนกลายเปน
กรอบกําแพงทางปญญา สําคัญตนผิด และดูถูก เหมือนมองไมเห็นหัวของเพื่อนบานเราเทาไรนัก
ปญญาชนชั้นสูงของสยาม สนใจโลกภายนอกมาแตไหนแตไร พวกเขามิไดผูกติดกับ
วัฒนธรรมเกษตรกรรมที่เพียงพอในตัวเอง
หรือแยกหางจากโลกภายนอกอยางที่เราเคยเชื่อวา
สังคมไทยในอดีตเคยเปน ความรูและการสงผานอารยธรรมกับเพื่อนบาน วัฒนธรรมรอบขาง
ดําเนินไปอยางคึกคักตลอดระยะเวลาหลายรอยป เราจึงเห็นการแบงปนภาษาและวัฒนธรรมกันทั่ว
ทั้งภูมิภาค รากฐานของวัฒนธรรมไทย ความเปนไทย อะไรตอมิอะไรไทยๆทั้งหลาย อาจมิไดอยูชน
เผาไตดั้งเดิม อยางที่นิยมกันอยางมากเหลือเกินทั้งในวงวิชาการและปญญาชนทั่วไป แตกลับอยูที่
การถายทอดทางวัฒนธรรมและภาษาซึ่งกันและกันในภูมภิ าค ซึ่งรวมทั้งกับอินเดีย ทมิฬนาดู
(อินเดียใต) ศรีลังกา พมา เขมร มอญ ลาว ชวา มลายู
“ประวัติศาสตรวัฒนธรรม” จึงมิไดหมายถึงเพียงการศึกษาชนเผาไต “ดั้งเดิม” ราวกับวา
วัฒนธรรมที่เรียกวา “ไต” ผูกติดกับชาติพนั ธุหนึ่งโดยเฉพาะ และราวกับวาเผาไต “ดั้งเดิม” เหลานัน้
แชแข็งความดัง้ เดิมเอาไวไดเพื่อใหชนเผาไตสยามที่ทันสมัยไปแลว
กลับไปศึกษาหาอดีตของ
ตนเองได “ประวัติศาสตรวัฒนธรรม” ยังนาจะรวมถึงการสงผานทางวัฒนธรรมระหวางกลุมคน
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สังคมตางๆในภูมิภาคนี้ ไมวาจะเปนชนเผาชาติพันธุใด ประวัติศาสตรวัฒนธรรมในแบบนี้ มีมา
นานแลว มิใชตองเริ่มกันใหม แตกลับไมเติบโตเทาที่ควรในสังคมไทยเพราะเราไมคอยสนใจ
รากฐานอารยธรรมของเราเองในฐานะเปนรัฐชายขอบ หรือเปนผูรับนับถือแหลงอารยธรรมอื่น ๆ
ในภูมภิ าค
ประวัติศาสตรวัฒนธรรมเชนนี้ตางหาก ที่ไมผูกติดอยูกับดินแดนประเทศไทยในปจจุบนั
และไมผูกติดกับเชื้อชาติเผาพันธุไตดั้งเดิม
แตโลกภายนอก ที่หมายถึงเพื่อนบานรอบขางและการถายทอดทางวัฒนธรรม กลับสะดุด
ชะงักงันครั้งใหญในยุคอาณานิคม และโลกสมัยใหมทมี่ ีฝรั่งเปนศูนยกลาง จนเราไมสนใจเพื่อน
บาน และไมอยากจะยอมรับวารากเหงาของไทย แยกไมออกจากเพื่อนบานทั้งหลาย
อหังการในจักรวาลเล็ก ๆ ของไทย เปนมรดกจากปจจัยทางประวัติศาสตรหลายประการ การ
ถือเอาตนเองเปนศูนยกลางจักรวาลนอยๆ เปนโลกทัศนอยางหนึ่งของจักรพรรดิราชในวัฒนธรรม
ฮินดู–พุทธ สยามยุคสมัยเปนสวนหนึ่งของอารยธรรมนี้ ยุคอาณานิคมที่มักเชื่อกันวาทําใหสยาม
เปดตัวสูโลกภายนอก เอาเขาจริงกลับสงผลทางภูมิปญญาซับซอนกวานั้น ประการแรก ศูนยกลาง
อารยธรรมโลก ที่เปนทั้งอํานาจคุกคาม และเปนแรงบันดาลใจ ยายออกจากแหลงอารยธรรมโบราณ
กาลอยางชมพูทวีป-จีน ไปสูนิยมอุตสาหกรรมขนาดใหญที่เรียกวายุโรป ซึ่งสถาปนาตนเองเปนเจา
แหงการผลิตทางวัตถุ ทุน ความทันสมัยและอาวุธ สยามเปดสูโลกภายนอก หมายความวาสยามหัน
หนาไปทางตะวันตกนับแตนนั้ เปนตนมา
ประการที่สอง การถายทอดทางวัฒนธรรมกับเพื่อนบานรอบขาง กลับดูชะงักตัดรอนลงไป
เพราะการเมืองในภูมภิ าคกันเองไมวาจะสงคราม การทูต การคา ถูกจัดระเบียบเสียใหม โดยผาน
อํานาจและตัวแทนจากยุโรป “การเปดประตูสูโลกภายนอก” จึงเปนคําที่มีลักษณะ Eurocentric
อยางยิ่ง เพราะหมายถึงการเมินหนาออกจากสังคมรอบขาง และหันไปหาตะวันตก แทนปดประตู
ความรูของเราตอเพื่อนบานจนแทบไมรูอะไรอีกเลย
แตกลับผูกผันกับวัฒนธรรมวิกตอเรียน
(และฮอลลีวูดในเวลาตอมา) อยางมาก
ประการที่สาม แมจะพยายามจะเขาไปหายุโรปและอเมริกา แตการทีไ่ มเคยตกเปนอาณานิคม
กลับสงผลใหเกิดกําแพง “ทางภาษาและวัฒนธรรม” กับโลกตะวันตกอยางมาก ซึ่งทําใหโลกาภิวัตน
ไมวายุคกอนหรือยุคปจจุบนั เปนไปอยางทุลักทุเล ตราบใดที่ยังตองอาศัยการ “แปล” ภาษาและ
วัฒนธรรมขามความแตกตางมหาศาล กําแพงจักรวาลนอยๆ ของไทย จะยังคงสูง หนา และ
แข็งแกรงพอสมควร เพราะภาษาคือปลายขอบของโลกาภิวัฒน ภาษาคือกําแพงของจักรวาลนอยๆ
ทางวัฒนธรรม
อหังการตออะไรๆ ที่เปน “แบบไทยๆ” จึงเปนทั้งความภูมิใจในอัตลักษณของตน และเปน
กําแพงทางภูมปิ ญญาในเวลาเดียวกัน
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อดีตของคนอืน่ อดีตของเราดวย
การเดินทางของอาจารยชาญวิทยในหนังสือเลมนี้ คือการกลับไปหาแหลงมรดกอารยธรรม
ของไทยในอดีต
และการถายทอดสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางไทยกับเพื่อนบานในปจจุบนั
เสนทางทองเที่ยวของอาจารยตามที่ลําดับในหนังสือเลมนี้ คือแหลงอารยธรรมตาง ๆ ที่มีสวนกอ
รูปรางเปนสังคมไทยทุกวันนี้ตามระยะตาง ๆ ในประวัติศาสตร นับจากอินเดียใตหรือทมิฬนาดู ซึ่ง
เปนแหลงอารยธรรมฮินดูและภาษา ที่สงผานไปยังเขมรโบราณและยังเปนพรรพบุรุษของพุทธเถร
วาท กอนสงตอไปยังศรีลังกาดวย จากนั้นอาจารยพาเราเดินทางไปศรีลงั กา กลับมายังสุวรรณภูมิ ไม
วาจะหมายถึงกัมพูชา พมา หรือลาว ความสนใจพิเศษตอกัมพูชา ซึ่งรวมหมดไมวานครวัดนครธม
หรือดินแดนเขมรโบราณอยางบริเวณอีสานใตของไทยในปจจุบนั ก็เพราะวาไทย เปนหนี้มรดก
วัฒนธรรมเขมรมาแตโบราณ มากกวาที่เราจะยอมรับกันงาย ๆ
อาจารยชาญวิทย เดินทางไปในดินแดนปจจุบันของอดีต หรือกลาวอีกอยางไดวา พยายามตอ
ติดกับอดีตของไทยในปจจุบนั ผานดินแดนของผูอื่น นอกจากนัน้ อาจารยชาญวิทย พาเราไปรูจักกับ
เพื่อนบานรอบขาง นี่เปนสวนหนึ่งของชีวิตทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของไทยในยุคปจจุบนั ดวย
ไมวาจะเปนฟลิปปนส สิงคโปร หรือเวียดนาม ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา จึงเขามาเปนสวนหนึ่งของ
หนังสือเลมนี้ เพราะวัฒนธรรมไทยสมัยใหม รวมถึงนิยาย ภาพยนตร การตูน และอารยธรรมทีวี
เปนผลของการสงผาน ปะทะสังสรรคกับมหาอํานาจทั้งสองอยางมาก เรื่องราวเกีย่ วกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตศึกษา รวมทั้งศูนยศึกษาที่ฮานอย สิงคโปร เกียวโต และคอรแนล ก็เขามาอยูใน
หนังสือเลมนีด้ วย เพื่อบอกแกเราวา ความรูเกี่ยวกับประเทศไทยในชวงไมกี่สิบปมานี้ ผลิตขึ้นใน
มหาชนเหลานี้ ไทยกับเทศ ถายทอดผูกพันกันมานานนักในรูปการตางๆ กัน รวมทั้งตื่นกลัวดาว
หางคลาย ๆ กันมาแตโบราณกาล
นี่คือเสนทางของอารยธรรมไทย และความรูเกี่ยวกับไทย ที่เรารูจักในปจจุบัน
ทามกลางยุคสมัย การทองเทีย่ วกลายเปนวัฒนธรรมของเศรษฐีใหมทั้งหลาย การเดินทางของ
อาจารยชาญวิทยจึงอาจดูแปลกๆ มิใชเพียงเพราะวาอาจารยชาญวิทย เปนนักประวัติศาสตร แต
เพราะวาเสนทางของอาจารยชาญวิทยในหนังสือเลมนี้ คือการทองเที่ยวเขาไปในดินแดน ที่ไมใช
ไทย แตเปนแหลงของความเปนไทย คือการเดินทางไปในดินแดนของผูอื่น เพื่อจินตนาการถึงเวลา
ของตัวเราเอง จากอดีตถึงปจจุบัน
ไหนๆ ผูเขียน (คํานํา) ก็ตีความบันทึกการทองเที่ยวของอาจารยชาญวิทย มาไกลโขขนาดนี้
แลว ก็ขอฝากใหเลยเถิดตอไปเลยวา โครงสรางของหนังสือเลมนี้ จึงเปนทั้งสถานที่นาเที่ยว และ
โครงรางประวัติศาสตรวัฒนธรรมของไทยดวย
ความรูเกี่ยวกับเพื่อนบานของเรา จึงสําคัญมหาศาล มิใชเพียงเพื่อการดําเนินนโยบาย
ตางประเทศใหรัฐบาลไทยและเศรษฐีไทยไดเปรียบ มิใชเพื่อสนองการเอารัดเอาเปรียบของ “สัตว
เศรษฐกิจ” (ดังที่เราเคยเรียกญี่ปุนมากอน) แตเพราะวา ถาหากไมมีเพื่อนบานของเรา ก็ไมมีอารย
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ธรรมไทย ที่เราหวงแหนเทิดทูนบูชากันนักกันหนาในทุกวันนี้ ไมรูจักเพื่อนบานของเรา ก็ไมมีวัน
รูจักตัวเราเอง
สารคดีทองเที่ยวเลมนี้ของอาจารยชาญวิทย เตือนสติเราในขอนี้
กาละกับเทศะ เที่ยวกับประวัติศาสตร
หากมีโอกาสสนทนากับอาจารยชาญวิทย หรือหากสังเกตขอเขียนในเลมนี้ใหดี จะเห็นไดวา
อาจารยชาญวิทย มีปฏิทินและเคาโครงประวัติศาสตรโลก กับประวัติศาสตรเพื่อนบานอยูในสมอง
ไมวาสนทนาถึงเรื่องอะไรในอดีตของไทย อาจารยชาญวิทยจะเอยขึ้นมาอยางไมมีปข ลุย วาปนั้น
ตรงพอดีกับเหตุการณนนั่ นี่ เราจะพบวาเหตุการณสารพัดในดินแดนอืน่ จะถูกพาดพิงกลับมาหา
ประวัติศาสตรไทย การวิจารณในหลายประเด็นอาศัยการเปรียบเทียบขามไปมาตลอดเวลา
นี่อาจเปนมายากลของนักประวัติศาสตร เพือ่ คุยโมวาตนจําศํกราชเกงกวามนุษยปกติ หรือรู
รอบไปทั้งโลก แตอันทีจ่ ริงการเทียบเคียงความผันแปรในประวัติศาสตรของไทยกับเพื่อนบาน คือ
คุณสมบัติของอาจารยชาญวิทยที่นักประวัติศาสตรไทยอื่นๆ ไมคอยจะมี ทัศนะและวิธีการทาง
ประวัติศาสตรเชนนี้ ไมไดรบั การพัฒนาเทาที่ควรในระบบการฝกฝนที่อหังการในจักวาลนอย ๆ
ของไทย ยังเปนกําแพงขวางกั้นภูมิปญญาของเรา
อาจารยชาญวิทย เกษตรศิริ ก็เหมือนเราทานทั้งหลายทีใ่ สใจหวงใยสังคมไทยมากกวาที่อื่น
แตแทนทีจ่ ะหมกตัวอยูกับอหังการในจักรวาลนอย ๆ ของคนไทย “อาจารยชาญวิทยกลับเตือนให
เราตระหนักวา ไมรูเรื่องเพื่อนบาน ก็ไมมีทางรูจักตัวเอง พวกเขาไมใชกระจก ที่มีไวสะทอนใหเรา
รําพึงดวยความอหังการวา พวกเขา “เหมือนเมืองไทยเมื่อ 30 ปกอน” แตเพื่อนบานคือ สวนหนึ่ง
ของความเปนตัวเราเชนกัน”
หนังสืออานเพลินเลมนี้ ไมใชตําราใหความรูมากมายเกีย่ วกับเพื่อนบานของเราทั้งใกลและ
ไกล แตคงสงสัญญาณ และฝากคําถามหลายขอตอความรูเกี่ยวกับตัวเราเอง และตอวิธีการทาง
ประวัติศาสตรที่เรามักมองไมเห็น
ขอเขียนของอาจารยชาญวิทย ยังมีเสนหอกี ขอที่ผูเขียน (คํานํา) ไมสามารถทําได คือทําเรื่อง
ยากและใหญโตใหเปนเรื่องเขาใจได และทําไดดว ยการลงมือทําเปนแนวทางเสียเลย
สวนเราทาน จะเรียนรูจ ากความเพลิดเพลินไดขนาดไหน จะตอบคําถามที่อาจารยชาญวิทย
ฝากแฝงไวไดไหม และจะมีใครลงมือสรางสรรคประวัติศาสตรอารยธรรมของไทย ในแนวทางที่
เสนอในเลมนีห้ รือไม
การเดินทาง ยังมีอีกหลายเทีย่ วและแสนไกล
21 มีนาคม 2540
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