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(1)

ในแง่ของผลงานวิชาการสำาคัญๆ ที่ส่งผลสะเทือนต่อผู้คนในระดับ
กว้างนั้น เราจะเข้าใจผลงานเหล่าน้ันได้เป็นอย่างดี ก็ต่อเมื่อเราคำานึงถึง 
3 ประเด็น ดังต่อไปนี้ 

(หนึ่ง) ความงอกงามทางปัญญาของผู้ประพันธ์ 
(สอง) ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ หรือบริบทที่เขียนขึ้นมา และ 
(สาม) ความแตกต่างจากหนังสืออื่นๆ ที่มีมาก่อนหน้านี้
อาจารยเ์บน็ ผูป้ระพนัธห์นงัสอืเลม่สำาคญัคอื Imagined Communities: 

Reflections on the Origin and Spread of Nationalism ท่ีตพีมิพค์ร้ังแรก
เมือ่ 1983/2526 (แกไ้ขเพิม่เตมิป ี1991/2534 และไดร้บัการแปลเปน็ภาษาตา่งๆ 
ทั่วโลก 33 ภาษาใน 38 ประเทศ รวมทั้งภาษาไทยในชื่อ ชุมชนจินตกรรม : 
บทสะท้อนว่าด้วยกำาเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม (2009/2552)) นั้น 
เป็นคนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา

ผมพบเขาเมื่อต้นฤดูใบไม้ร่วงปี 1967/2510 เพื่อขอให้เขาเป็นหนึ่ง
ในสามอาจารย์ท่ีปรึกษา ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ปีนั้น อาจารย์เบ็นเพ่ิง
จบปริญญาเอก อายุได้ 31 ปี และเพิ่งเริ่มเป็นอาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์ 
เราคบหาสมาคมกันเรื่อยมาเป็นเวลา 48 ปี และเมื่อปลายปี 2015/2558 ต้น

คำ�ทรงจำ�
เบเนดิกต์ แอนเดอร์สัน 

(26 สิงห�คม 1936/2479-13 ธันว�คม 2015/2558)

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
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เดือนธันวา อาจารย์เบ็นซึ่งมีอายุได้ 79 ปี ก็ลาจากเราที่กรุงเทพฯ ไปเกาะ
ชวา และไม่ได้กลับมาเมืองไทยอีกเลย

อาจารย์เบ็นเป็นคนที่มีทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ในการดำารงชีวิต
ความเปน็อยูป่กตคิวบคูกั่บชวีติทางวิชาการ เขาทำาใหส้องสิง่นัน้กลายเปน็หนึง่
เดยีวกนั “ศาสตร”์ ของเขา คอื ศาสตรว์า่ดว้ยรฐั และ “ศลิป์” ก็คือ ภาษาและ
วรรณกรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์นาฏศิลป์และการดนตรี เขาท่อง (เที่ยว) 
โลก และทอ่งอษุาคเนย์ ดว้ยการใช้ชีวิตสามญั และดว้ยการสงัเกตสงักา ศกึษา
ในเชิงเปรียบเทียบ (comparative studies ที่ผมพบว่าในช่วงปัจฉิมวัย เขา
ชอบใชค้ำาทีเ่ขาสะกดแบบองักฤษวา่ spectre of comparisons = ภตูผิปีศีาจ
แหง่การเปรยีบเทยีบ?) เขามอีนิโดนเีซยี มสียาม และมีฟลิปิปินส์เป็นแว่นส่อง
ผ่านไปสู่ “ข้างหลังภาพ” เขาเห็นอะไรต่อมิอะไรในโลกใบนี้อย่างที่มีคนน้อย
คนพึงจะได้เห็น หรือพึงจะเห็นได้ 

(2)

อาจารย์เบ็นเขียนประวัติของตนเองไว้ส้ันๆ (แน่นอน เขามีฉบับ
ยาวแยกต่างหากทั้งฉบับภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษใน A Life Beyond 
Boundaries (2016/2559) ที่พิมพ์ออกมาภายหลังการจากไปของเขาไม่
เท่าไร) เขาเล่าว่า เขาเกิดที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ครั้งนั้นบิดาทำางาน
เปน็เจา้พนกังานศลุกากรของจนี นา่เชือ่วา่ภาษาแรกๆ ของเขานา่จะเปน็ภาษา
อังกฤษ (จากแม่) และเวียด! (จากคนเลี้ยงที่เป็นเวียดคริสตัง) และเมื่ออายุ
ได ้5 ขวบ (1941/2484) กอ่นสงครามมหาเอเชยีบรูพาจะระเบดิ (สงครามโลก
ครัง้ที ่2 ไดร้ะเบดิไปแลว้ในยโุรป) ครอบครวัของเขากอ็อกเดนิทางขา้มทะเล
จากเมอืงจนีไปถงึฝ่ังแคลิฟอร์เนยีไดท้นัก่อนญีปุ่่นจะถลม่เพริล์ฮารเ์บอร ์และ
รุกรานทั่วภูมิภาคอุษาคเนย์ ดังน้ันครอบครัวเขาจึงติดค้างสงครามอยู่ใน
สหรัฐฯ เป็นเวลาเกือบ 4 ปี 

ชว่งกอ่นทีส่งครามโลกครัง้ที ่2 จะสิน้สดุลง และกอ่นทีจ่ะขา้มกลบัไป
สาธารณรัฐไอร์แลนด์เมื่ออายุ 9 ขวบ (กลับไปอยู่เมือง Waterford เมืองท่า
เกา่แกใ่กลท้ะเลทางตะวันออกเฉยีงใตข้องไอรแ์ลนดท์ีเ่ลือ่งลอืดว้ยอตุสาหกรรม
แก้วเจียระไน) นั้น เขาได้เข้าเรียนหนังสือระดับประถมทั้งในอเมริกา (Los 
Gatos, CA.) กับดินแดนบรรพชนฝ่ายบิดา ครั้นเมื่ออายุ 13 ปีก็ได้รับทุน
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การศึกษาเข้าไปชุบตัวที่ “อีตัน” คือ Eton College โรงเรียนประจำาอัน
ลือลั่นและฉาวของ “เด็กชาย” ลูกผู้ดีอังกฤษ กับลูกอีหลีตเมืองขึ้นผิวเหลือง
ผิวดำา (โรงเรียนอีตันไม่มีนักเรียนหญิง มีแต่นักเรียนชายสองแบบ แบบหนึ่ง
คือ เรียนเก่งมากๆ แล้วสอบได้ทุนเข้ามา กับอีกแบบหนึ่งคือ ลูกท่านหลาน
เธอฝากเข้ามาด้วยเส้นสาย) 

อาจารย์เบ็นไม่ค่อยมีความทรงจำาที่สวยงามเท่าไรกับโรงเรียนในวัย
เด็กของเขาทั้งในอเมริกาหรืออังกฤษ (ยกเว้นแต่กรณีการเรียนที่อีตันที่เขา
ได้อ่าน อ่าน และอ่าน) เขามักจะพูดว่า เมื่ออยู่อเมริกา เพื่อนนักเรียนมักจะ
ล้อเลียนสำาเนียงอังกฤษของเขา แต่เมื่อข้ามไปเรียนไอร์แลนด์ก็ถูกมองว่า
มีสำานวนอเมริกันประหลาดๆ และพอไปเรียนอังกฤษ เขาก็ถูกค่อนแคะใน
ความเป็นไอริช

(3)

คร้ันอายไุด ้21 ป ี(1957/2500) เมือ่ควนีอลซิาเบธที ่2 ครองราชย์ได ้5 ป ี
(ตัง้แตป่ ี1952/2495) ช่วงเดียวกนัน้ันสหรฐัฯ กบัสหราชอาณาจกัรกไ็ดร้วมหวั
กันก่อตั้งองค์การซีโต้ (SEATO: Southeast Asia Treaty Organization) 
โดยมีสำานักงานอยู่ในกรุงเทพฯ และดำาเนินการต่อต้านจีนคอมมิวนิสต์กับ
สหภาพโซเวียตมาได้ 3 ปี (1954/2497) ในปีนั้นเช่นกัน ซูการ์โนเร่ิมต้น
ดำาเนินนโยบาย Guided Democracy (ประชาธิปไตยชี้นำา) เพื่อรวบอำานาจ
ในอนิโดนเีซยี พรอ้มๆ กบัทีส่ฤษดิ ์ธนะรชัตท์ำารฐัประหารลม้ ป. พบิลูสงคราม 
แล้วเริ่มระบอบการปกครองแบบ “พ่อขุนอุปถัมภ์” ในเมืองไทย 

ปเีดียวกนันีเ้ชน่กนั อาจารยเ์บน็กจ็บปรญิญาตรจีากเคมบรดิจ ์(B.A. 
Classics-first class honors, Cambridge University) เขาเกือบจะไป
เป็นอาจารย์สอนวรรณกรรมคลาสสิกที่ Edinburgh University หรือไม่
ก็ต้องถูกมารดาใช้เส้นสายให้เข้าทำางานกระทรวงการต่างประเทศ แต่ด้วย
ความชว่ยเหลอืจากเพือ่นเกา่ เขากไ็ดไ้ปเปน็อาจารย์ชว่ยสอนทีม่หาวทิยาลยั
คอร์แนล เขาข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปด้วยเรือเดินสมุทร Queen Mary 
(เที่ยวท้ายๆ ก่อนที่เธอจะถูกปลดระวาง) ไปมหานครนิวยอร์ก แลว้นั่งรถไฟ
ต่อไปอิธากะ คอร์แนล 

10 ปีต่อมา (1967/2510) เมื่ออายุได้ 31 ปี เขาก็จบปริญญาเอกด้าน
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รัฐศาสตร์ วิทยานิพนธ์ของเขากลายเป็นหนังสือเล่มหนา คือ Java in a 
Time of Revolution: Occupation and Resistance 1944-1946 (Cornell 
University Press, 1972) และในปทีีเ่ขาจบคอรแ์นลนัน้ อาจารยเ์บ็นกต็ดัสนิใจ
เปลีย่นไปถอืพาสปอร์ตไอริช หลงัจากทีเ่คยถอืขององักฤษตามมารดามานาน

ตอ่คำาถามของมติรสหายวา่ ทำาไมเขาเลอืกถอืพาสปอรต์ไอรชิ และเลอืก
ทีจ่ะทำามาหากนิในอเมริกา ทำาไมไมเ่ลอืกถอืพาสปอรต์องักฤษ เชน่ นอ้งชาย
และน้องสาวของเขา อาจารย์เบ็นเคยพูดตลกๆ ว่า พาสปอร์ตไอริชทำาให้เขา
เป็น “พลเมือง” หรอื citizen ของสาธารณรฐัไอรแ์ลนด ์ในขณะทีน่อ้งๆ ของ
เขาเป็นเพียง “สปัเยก” (ข้าบาท-พสกนกิร?) ของสหราชอาณาจกัรทีเ่รยีกกนั
วา่ British subject เขาบอกอีกว่าความประทบัใจในงานของ George McT. 
Kahin (1918-2000/2461-2543) ปรมาจารย์ผู้บุกเบิกอินโดนีเซียศึกษาใน
สหรัฐฯ ทำาให้เขาด้นดั้นข้ามมหาสมุทรจากเคมบริดจ์ไปคอร์แนล และเม่ือ
เรยีนจบกแ็ทบจะไมต่อ้งสงสยัเลยทีเ่มือ่ไดร้บัขอ้เสนอ เขากเ็ลือกเป็นอาจารย์
ที่สำานักนั้น โดยมี more bread คือได้ทั้งเกียรติและได้ทั้งเงิน

นา่เชือ่วา่พาสปอรต์ไอรชิทำาใหเ้ขาไมต่อ้งเปน็ทัง้องักฤษและอเมรกัินที่
เปน็มหาอำานาจระรานไปทัว่โลก อาจารยเ์บน็ไมช่อบประเทศมหาอำานาจ และ/
หรือประเทศใหญ่ๆ (ตลอดจนไม่ชอบคนใหญ่คนโต คนมีตำาแหน่งเท่าไรนัก) 
สำาหรับเขา วลีที่ว่า “imagine, there is no country and no religion too” 
ซึง่ถา้เปน็ไปได ้อาจารยเ์บน็คงไมต่อ้งการถอืพาสปอรต์ใดๆ และแมว้า่เขาจะ
ไม่เคยแสดงอาการรงัเกยีจศาสนาใดศาสนาหนึง่เลย แตก่ไ็มน่า่เชือ่วา่เขาจะรบั
นบัถอืศาสนาใดเปน็ทีแ่นน่อน (ทราบแตว่า่ในชว่งปจัฉมิวยั เขาเลกิกนิเนือ้สกุร)

(4)

อาจารย์เบ็นเป็นคนขยันมากๆ เขารวบรวมรายชื่องานเขียนสิ่งพิมพ์
ของเขา (publications) อย่างละเอียดยิบด้วยตนเอง ส่วนใหญ่เป็นภาษา
อังกฤษและมีภาษาอื่นๆ บางภาษาแซมเข้ามา คือ ที่ถูกแปลเป็นภาษาไทย 
อินโดนีเซีย สเปน โปรตุเกส ฯลฯ รายชื่อ publications เหล่านี้ถูกพบใน
คอมพิวเตอร์ที่ห้องพักตลิ่งชัน ธนบุรี โดยให้ข้อมูลจัดแบ่งเป็นปีๆ ไว้ว่า 
ระหว่างปี 1959-2014 (2502-2557) รวมระยะเวลา 55 ปี จากอายุ 23 ถึง 
78 ปีนั้น อาจารย์เบ็นมีงานเขียนทั้งสิ้น 377 รายการ รายการเหล่านี้เป็นทั้ง
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แววตาคู่นั้น-กำาลังจะจุดไฟ ณ บ้านพัก ซ.วัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน กรุงเทพ 
มหานคร ต้นปี 2558/2015 (ภาพถ่ายโดย : อนันต์ กรุดเพ็ชร์) 

บทความและเปน็หนงัสอืเลม่ และดเูหมอืนจะบอกเราว่า การเดนิทางและชวิีต
ความเปน็อยูป่กตกิบัชวิีตวิชาการของเขาเป็นมาและเปน็ไปอยา่งไร (กอ่นทีจ่ะ
จากไปเพยีงหนึง่ป)ี เรานา่จะมาตามดโูดยแบง่เปน็แตล่ะทศวรรษ ดงัตอ่ไปนี ้

หนึ่ง) ทศวรรษ 1950s-1960s (1959-1969) อ�ยุ 23-33 ปี 
(18 ร�ยก�ร)

อาจจะเรียกได้ว่า นี่คือ “ยุคก่อตัว” และ “การสถาปนา” ของความ
เปน็นกัวชิาการดา้น Area Studies ของอาจารยเ์บน็ทีป่ระเทศศกึษายงัคงเนน้
เพียงหนึง่ประเทศ คอื อนิโดนเีซยี เขามงีานทัง้หมด 18 รายการ น่าสนใจท่ีว่า
งานชิ้นแรก คือ Bibliography of Indonesian publications (1959/2502) 
(ที่เก็บรวบรวมไว้ในห้องสมุดคอร์แนล) ดังนั้น เขาก็เริ่มต้นด้วยการทำาความ
รู้จักคุ้นเคยกับเอกสาร ข้อมูล และหลักฐานซึ่งจะทำาให้เขาเป็นนักวิชาการ
ที่หนักและแน่นด้วยหลักฐานข้อมูล การอ้างอิง และเชิงอรรถที่ยาวแสนยาว 
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เช่ือหรือไม่ว่า งานชิ้นที่สองของอาจารย์เบ็นในยุคนี้ เป็นงานแปล
เรื่อง Sensation at the top of a coconut tree (1961/2504) จากเรื่องสั้น
ของนกัเขยีนฝา่ยซ้ายสงัคมนิยมอนิโดนีเซีย นาม Achdiat Karta Mihardja 
(1911-2010/2454-2553) ในทศวรรษนี้เช่นกัน อาจารย์เบ็นลงภาคสนามทำา
งานวิจัยธีสีสอยู่ในอินโดนีเซียในช่วงปลายสมัย “ประชาธิปไตยช้ีนำา” ของ
ซูการ์โนถึง 3 ปี (1961-1964/2504-2507) ซึ่งจะทำาให้เขาไม่เพียงพูด เขียน 
และฝันเป็นภาษาอินโดนีเซีย (กับภาษาชวา) เท่านั้น เขายังเรียนรู้สังคมและ
วฒันธรรม ‘ชวา’ (งานแปลเปน็สิง่ทีอ่าจารยเ์บน็ทำาเร่ือยมาจนกระท่ังจากไป)

ในวยัหนุม่ อาจารยเ์บน็ “อนิ” กบัวาหยงั หนงัตะลงุ ดนตร ีนาฏศลิป ์
รามายณะ และมหาภารตะ เขาสามารถจะเล่าเรื่องได้ราวกับเห็นด้วยตา 
ว่าตอนจบเมื่อทั้งฝ่ายเการพและปาณฑพรบราฆ่าฟัน ล้มหายตายจากกัน
ไปหมดแล้ว เหลืออยู่แต่ยุธิษฐิระกับสุนัขตัวโปรดนั้น จะกลับไปขึ้นและเข้า
ประตูสวรรค์ได้อย่างไร 

น่าสนใจเช่นกันคือ เขาผันความสามารถจากการเล่นเปียโนและ
ฮาร์พซิคอร์ดของโลกตะวันตก ให้มาช่ำาชองกับเครื่องดนตรีชวา gamelan 
เขา “อิน” กับการเล่นระนาดเหล็กที่เรียกว่า saron และ gender ทั้งอย่าง
นุ่มนวลและเผ็ดมัน

ในช่วงเวลานี้แหละท่ีอาจารย์เบ็นสร้างตนเป็นนักวิชาการหนุ่มแนว
หน้า เป็นท่ีฮือฮาในวงการด้วยงานเขียนที่ถูกกล่าวขวัญและตีพิมพ์ซ้ำาแล้ว
ซ้ำาอีก คือ Mythology and the tolerance of the Javanese (1965/2508 
พิมพ์ครั้งที่ 7 ปี 1994/2537) ที่เขาดึงวาหยัง หนังตะลุงออกมาตีความใหม่
ในมมุมองทางสงัคมวทิยาและจติวทิยา ทัง้นีเ้พือ่ความเขา้ใจในวัฒนธรรมชวา 
อันเป็นรากเหง้าและเสาหลักอันทรงพลังของอินโดนีเซีย 

โปรดสังเกตว่างานชิ้นนี้ปรากฏในปี 1965/2508 ปีเดียวกับการ
รัฐประหารของซูฮาร์โต และการสิ้นสุดของยุคสมัยซูการ์โน “ประชาธิปไตย
ชี้นำา” และวิกฤตการณ์ทางการเมืองกับ “การฆ่าล้างโคตร อินโดนีเซีย 
ทุ่งสังหาร” ก็อยู่ในยุคนี้เช่นกัน ซึ่งงานเขียนของอาจารย์เบ็นจะนำาไปสู่การที่
เขาจะกลายเป็นบุคคลต้องห้ามที่ถูก “แบน” ในอินโดนีเซียถึง 26 ปี ระหว่าง
ปี 1972-1998 (2515-2541) และนี่ก็ทำาให้ Area Studies ของเขากลายเป็น 
“สยาม” (อาจารย์เบ็นไม่ชอบ และมักไม่ค่อยใช้คำาว่า “Thailand”) ควบคู่
ไปกับอินโดนีเซีย 
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สอง) ทศวรรษ 1970s (1970-1979) อ�ย ุ34-43 ป ี(39 ร�ยก�ร)
อาจจะเรยีกยคุนีไ้ด้วา่ นีคื่อ “จากชวา สูส่ยาม” อาจารยเ์บน็มงีานทัง้หมด 

39 รายการ มากกว่าเดิม 21 รายการ เป็นเรื่องอินโดนีเซีย 37 รายการ และ
เรือ่ง (การเมอืง) ไทย 2 รายการ เขามงีานเดด็ๆ ทีย่งัคงเปน็งานคลาสสกิของ
การศกึษาอนิโดนเีซยีและไทยสยามกใ็นยคุนี ้เขาพมิพว์ทิยานพินธแ์ละเขยีน
วิเคราะห์การรัฐประหารอินโดนีเซียในปี 1965/2508 คือ A Preliminary 
Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia (ร่วมกับเพื่อนนัก
วชิาการทีส่ำาคญั คอื Ruth McVey และ F.P. Bunnell) งานชิน้นีต้คีวามและ
มนียัวา่ การรฐัประหารดังกลา่วเป็นผลมาจากความขดัแยง้ภายในกองทพัเอง 
และพรรคคอมมิวนิสต์อินโดนีเซีย (ที่ถูกต้องตามกฎหมายและใหญ่ที่สุดใน
โลกทีอ่ยูน่อกคา่ยประเทศสังคมนิยม) น้ันกลายเปน็ “แพะ” ท่ีเปน็ “เหย่ือทุ่ง
สงัหาร” จำานวนเปน็ลา้นๆ คน ซึง่มากพอๆ หรอืใกลเ้คยีงกบักมัพชูา (ในยคุ
ตอ่มา) งานชิน้นีเ้ปน็ทีฮ่อืฮากนัมากในวงการ และเปน็สาเหตทุี ่“ระบอบใหม”่ 
ของนายพลซฮูารโ์ตจะ “แบน” อาจารยเ์บน็ไมใ่หเ้ขา้อินโดนีเซียเปน็เวลา 26 
ปี (1972-1998/2515-2541)

และนีก่เ็ป็นทีม่าทีแ่มอ้าจารย์เบน็จะศกึษาและทำางานเกีย่วกบัอนิโดนเีซยี
ต่อไปโดยไม่หยุดยั้ง รอคอยวันล่มสลายของระบอบซูฮาร์โต เขาก็หันมาหา 
“สยาม” ใน “ยุคประชาธิปไตยเบิกบาน” (เกือบ 3 ปี) ระหว่าง 14 ตุลา 
2516/1973 ถึง 6 ตุลา 2519/1976 ที่เขาตื่นเต้นกับบรรยากาศใหม่ๆ ของ
เยาวชน “คนเดือนตุลา” เขาชื่นชอบ “เพลงเพื่อชีวิต” ที่เขาฮัมและร้องบาง
ทอ่นไดว้า่ “มองขา้วในนา แลว้พา...” เขาขีเ่วสปา้ไปเรยีนภาษาไทยที ่AUA 
และเริ่มชีวิตการท่องสยาม (ประเทศไทย) ไปทั่วทุกภาค ใต้สุด เหนือสุด 
อีสาน ฯลฯ น่าสนใจที่อาจารย์เบ็นไม่สู้ให้ความสนใจต่อวัฒนธรรมสูงๆ ที่ถือ
กันว่าเป็น “ไทย” (กระแสหลัก) แต่อย่างใด เขาไม่สนใจโขน ละคอน หรือ
เพลงไทย (เดิม) อย่างที่เขาเคยเป็นในชวา และก็ไม่สนใจที่จะพูดภาษาไทย
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของชาวกรุงฯ เท่าไรนัก เขาพูด “ไม่ชัด” ไม่แคร์กับ
เสียง “วรรณยุกต์” แต่เขาก็อ่าน อ่าน และอ่าน (ไทย) ได้แตกฉาน

ในยุคบุกเบิกเขตแดนใหม่นี้ งานที่เกี่ยวกับเมืองไทย 2 ชิ้นที่กลาย
เป็นงานคลาสสิกไปแล้วเช่นกัน คือ Withdrawal Symptoms: Social and 
Cultural Aspects of the October 6 Coup (1977) (บ้านเมืองของเรา
ลงแดง) กบั Studies of the Thai State: The State of Thai Studies (1979) 
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บทความขนาดยาวทัง้สองได้รบัการแปลเปน็ไทย ตพีมิพแ์ลว้ ตพีมิพอ์กี และ
น่าเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อทัศนคติ การมอง การตีความทั้งรัฐไทย การเมืองไทย 
และประวัติศาสตร์สังคมไทยที่ไม่ดำาเนินตามกระแสหลักดังที่ผ่านๆ มาของ
นักวิชาการไทยและเทศ (เราอาจจะลืมไปแล้วว่า เมื่อเกิดรัฐประหารและ
อาชญากรรมรัฐ 6 ตุลานั้น อาจารย์เบ็นได้พยายามรวบรวมนักวิชาการใน
อเมรกิาใหล้งนามในจดหมายเปดิผนกึประทว้ง ลงพมิพใ์นหนงัสอืพมิพ ์New 
York Times เชือ่ไหม ไมม่นีกัวชิาการเทศในอเมรกิาทีถ่อืวา่เปน็ผูเ้ชีย่วชาญ
ไทยลงนามเลยแม้แต่คนเดียว) 

ส�ม) ทศวรรษ 1980s (1980-1989) อ�ยุ 44-53 ปี (82 ร�ยก�ร)
นีเ่ปน็ทศวรรษทีอ่าจารยเ์บน็กา้วขึน้ไปอยูใ่นระดบัสูง (เกือบสุดยอด) ที่

เขามอีาณาบรเิวณศกึษาท้ังอนิโดนีเซีย ท้ังไทย (แตย่งัขา้มไปไมถ่งึฟลิปิปนิส)์ 
เขาตพีมิพ ์Imagined Communities เวอร์ชัน่แรกเลม่บางๆ ในป ี1983/2526 
ก่อนที่จะปรับปรุงขยายจนหนาเตอะในปี 1991/2534 และเป็นฉบับที่จะได้รับ
การแปลทั่วโลกถึง 33 ภาษาใน 38 ประเทศ ทำาให้เขากลายเป็นนักวิชาการ
ระดับ “โลกา” ไม่จำากัดเขตแดนอยู่เพียงอุษาคเนย์ 

เขามงีานเขยีนทัง้หมดในยคุนี ้82 รายการ เขาขยายเขตแดนการศึกษา
ทวนกระแสในอนิโดนเีซยีไปสูติ่มอรต์ะวันออกทีเ่ขาสนบัสนนุขบวนการเอกราช 
อาจารยเ์บน็เขยีนคำาใหก้ารหลายครัง้แถลงตอ่รฐัสภาอเมรกินัถงึการละเมิดสทิธิ
มนษุยชนของรฐับาลซูฮารโ์ตทีก่ระทำาตอ่ชาวตมิอร ์กระนัน้กต็าม เขายงัแปล
และตพีมิพเ์รือ่งสัน้ไทยรว่มสมยั In the Mirror: Literature and Politics in 
Siam in the American Era (ดวงกมล, 1985/2528) ด้วยความร่วมมือจาก
สชุาต ิสวสัดิศ์ร ี(ทีอี่ก 25 ปีตอ่มาถึงไดรั้บการแปลตกีลบักลายเปน็ไทยในชือ่ 
“ในกระจก : วรรณกรรมและการเมอืงสยาม” จดัพมิพโ์ดยอา่น ในป ี2553/2010) 
และที่น่าสนใจคือ เขารับตำาแหน่งเป็นผู้อำานวยการโครงการเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษาที่คอร์แนลอยู่ถึง 6 ปี ตั้งแต่ปี 1983-1989 (2526-2532) เขา
เคยบ่นว่า ไม่ชอบตำาแหน่งบริหารนี้เลย และก็ต้องเล่น “เกมหนูหนีแมว” 
หลอกล่อ หลีกเลี่ยง ทวนกระแสกับเลขานุการโครงการฯ ที่เป็นสตรีเหล็ก
เชื้อสายเยอรมันผู้เคร่งครัดกฎระเบียบ แต่ในยุคเดียวกันนี้แหละที่เขาอาศัย
ตำาแหนง่ในการนำาคนรุน่ใหม่ๆ  จากอษุาคเนยห์ลากหลายชาตแิละภาษาใหไ้ด้
รับทุนหรือไมก่ไ็ด้รบัเขา้ศกึษาตอ่ทีค่อรแ์นล (รวมทัง้ “คนเดอืนตลุา” - “กลบั
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จากป่าสู่นาคร” ที่มีทั้งที่เขาประทับใจ และเคยประทับใจ) 

สี)่ ทศวรรษ 1990s (1990-1999) อ�ย ุ54-63 ป ี(119 ร�ยก�ร)
อาจจะกล่าวได้ว่า “ยุคทอง” ของอาจารย์เบ็นน่าจะเป็นยุคนี้ เมื่อเขา

มีอายุกว่า 50 ถึง 60 ปี และมีงานจำานวนมากสุดทั้งหมดถึง 119 รายการ เขา
ทำาใหว้ชิาการทีเ่รยีกกนัวา่ Area Studies, Comparison และ Interdisciplinary 
(อาณาบริเวณศึกษา การเปรียบเทียบ และสหวิทยาการ) ประสานและลงตัว
กบัชวีติความเปน็อยูป่กตขิองเขา เขาขา้มเขตแดนไปทัว่โลกา (global เขา้ไป
สู่โลกภาษาสเปนและโปรตุเกส และเขาก็ไปปีนป่าย “มาชูปิคชู” ถึงสองครั้ง
สองครา หลังจากทีด่ืม่ด่ำากบับรมพทุโธ ปรัมบานนั นครวดันครธม และพกุาม
มาก่อน ในอีเมลท้ายๆ ของเขา (8/28/15) เขาเขียนว่า “How were Lima 
and Machu Picchu? I still think that it is the most beautiful man-
made place in the world?”) 

ยุคนี้อีกนั่นแหละที่เขาข้ามไปถึงฟิลิปปินส์ ดินแดนที่เขาบอกว่าเป็น
ทวิอาณานิคมที่วีรชนอย่างโฮเซ ริซัล กับคนรุ่นนั้น มีภาษาสเปนเป็นสื่อใน 
“จนิตกรรม” ของความเปน็ชาต ิในขณะทีค่นรุน่ปจัจบุนัแทบไมม่ใีครรูภ้าษา
สเปนอีกต่อไป และภาษาของชาตกิลายเปน็องักฤษแบบอเมรกินั อาจารยเ์บน็ 
“อิน” กับโฮเซ ริซัลมากๆ เขาอ่านงานคลาสสิกสำาคัญของท่านมหาบุรุษ คือ 
Noli Me Tángere (แปลเป็นไทยแล้วในชื่อ อันล่วงละเมิดมิได้ ตีพิมพ์ปี 
2548/2005) กับ El Filibusterismo ทีละบรรทัดๆ ด้วยการเปิดดิกชันนารี 

แต่ช่วงนี้ในปี 1996/2539 เมื่อเขาอายุได้ 60 ปี เขาก็เป็นโรคหัวใจ 
ล้มในห้องน้ำาที่บ้านฟรีวิลล์ และถ้าหากไม่ถูกหามส่งโรงพยาบาลได้ทัน เขาก็
คงเสยีชวีติไปแลว้ และนีก่ท็ำาใหเ้ขาปรบัชวีติเปน็กึง่เกษยีณจากคอรแ์นล สอน
หนึ่งเทอม พักหนึ่งเทอม เขาซื้อห้องพักสองห้องที่ซอยวัดชัยพฤกษ์ ตลิ่งชัน 
ธนบรุ ีเมือ่ถงึฤดหูนาวเหนบ็ของอิธากะ ประมาณช่วงตรงกบัวนัลอยกระทงใน
เมอืงไทย (สยาม) เขาก็ออกเดนิทางบนิอ้อมครึง่โลก แวะพกั 3 จดุสำาคญั คอื 
จุดแรกที่ UCLA เพื่อพบปะน้องชาย Perry (Rory) Anderson เจ้าสำานัก 
New Left Review จดุทีส่องเพือ่ทำาตนเปน็ “กบ” ลงบอ่น้ำาอุน่ในญีปุ่น่ แลว้
ข้ามมาจุดที่สาม คือ ฟิลิปปินส์ ก่อนถึงฐานที่พักในกรุงเทพมหานคร (ที่เขา
เขยีนเปน็ภาษาไทยโยเ้ยว้า่ “กรงุเทพมหานรก” ไมว่า่จะโดยตัง้ใจหรอืไมต่ัง้ใจ
ก็ตาม) เขาทำาเช่นนี้ก่อนจากไปเป็นเวลาถึง 18 ปีติดต่อกัน 
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แนน่อน ปลายทศวรรษนีก้อ่นขึน้ศตวรรษใหม ่ไมม่อีะไรทีอ่าจารยเ์บน็
จะดีใจเท่ากับการที่เขาได้กลับไป “บ้าน” ที่อินโดนีเซียได้เป็นครั้งแรกใน 
26 ปี คือปี 1998/2541 ซึ่งก็คือหลังการล่มสลายของระบอบ “คณาธิปไตย” 
ซูฮาร์โต ควบคู่ไปกับการท่ีติมอร์ตะวันออกกลายเป็น “ชาติ” เอกราช 
(1999/2542) ดว้ยประชามติและความเจบ็ปวด นองเลอืด ลม้ตายกนัเปน็เบอื

เอกราชของชาติในกรณ ี“ติมอรฯ์” นัน้ ไดม้าดว้ยการตอ่สู ้ความรนุแรง 
กบัเลอืดทาแผน่ดนิ พรอ้มๆ กบักระบวนการประชาธปิไตยทีม่กีารลงประชามต ิ
เป็นทั้ง “สงคราม” และ “สันติภาพ” ซึ่งอาจจะทำาให้เราต้องต้ังคำาถามว่า 
เมื่อมี “จินตกรรม” ให้เป็น “ชุมชน” ที่เรียกว่า “ชาติ” ขึ้นมาแล้วนั้น อาจ
จะต้องมีกระบวนการที่ทำาให้เป็นจริงให้จงได้ด้วยทวิลักษณ์ควบคู่กันไปของ 
“สงคราม/ความรนุแรง” (war/violence) และ “สนัตภิาพ” (peace) หรอืไม่

อนึ่ง ปีเดียวกันนี้ อาจารย์เบ็นก็ได้รับเกียรติทางวิชาการสูงสุดใน
วิชาการด้านนี้ คือ รางวัลเอเชียศึกษาของสหรัฐฯ ที่เรียกว่า Award for 
Distinguished Contributions to Asian Studies 1999/2542 

ห�้) ทศวรรษ 2000s (2000-2009) อ�ย ุ64-73 ปี (88 ร�ยก�ร)
ทศวรรษที่ห้าของอาจารย์เบ็น ระหว่างอายุ 60 กว่าจนถึง 70 

กว่าปี จะเรียกว่าเริ่มเป็น “ขาลง” ก็ได้ เขามีงานน้อยลง เหลือเพียง 88 
รายการ เทียบกับทศวรรษก่อนหน้านี้ที่มีสูงสุดถึง 119 รายการ 

ในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เปลี่ยนคริสตศตวรรษจากคืน 
31 ธันวา 1999/2542 สู่เช้าวันที่ 1 มกรา 2000/2543 นั้น เราไปนั่งอยู่ข้าง
ตะเปียง ที่บ้านจรวย อำาเภอลำาดวน จังหวัดสุรินทร์ อีสานใต้ เรารอเวลาที่
เข็มนาฬิกาจะถึงเที่ยงคืน เข้าสู่วันใหม่ของศตวรรษใหม่ (21) เรามองขึ้น
ไปบนฟ้า มองหาเคร่ืองบินซ่ึงจะต้องบินจากสนามบินดอนเมือง ผ่านอีสาน 
ขา้มเขา้อนิโดจนี ไปทางฮอ่งกง ไตห้วนั และญีปุ่น่ เรากำาลงัรอดวูา่ปรากฏการณ ์
Y2K จะเกดิขึน้หรอืไม ่เครือ่งบนิจะหยดุกกึกลางอากาศแลว้รว่งลงมาหรอืไม ่

Y2K (year two thousand ค.ศ. 2000) หรือ “โรคประสาท” วิตก
จริตระดับโลกาครั้งนั้นเกิดจากข่าวลือที่ว่า ระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ต้ัง
โปรแกรมวันเดือนปีเป็นตัวย่อสองดิจิต เช่น 06/12/99 แทนท่ีจะเป็นสี่ดิจิต 
คือ 06/12/1999 ดังนั้น เมื่อจะข้ามขึ้นปีใหม่เป็นปี 2000 เจ้าคอมพิวเตอร์
ก็อาจจะไม่ฉลาดพอ แยกแยะไม่ได้ว่าเลขศูนย์สองตัวท้าย (00) เป็นของปี 
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1900 หรือของปี 2000 และนี่ก็เป็นที่มาของ Y2K fear ว่าการเคานต์ดาวน์
จากคนืสดุทา้ยของป ี1999 เปน็วนัใหมข่องป ี2000 จะเกิดโศกนาฏกรรม the 
end of the world หรือไม่ เรา ชาวบ้านจรวย และอาจารย์เบ็นจึงนั่งถ่างตา
รอเวลาเที่ยงคืน ซึ่งจบลงโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น

แต่ แต่ ถึงแม้จะเป็นช่วงขาลง ปี 2000/2543 นั้น อาจารย์เบ็นก็ได้
รบัรางวลัชิน้ใหญก้่อนโตของญีปุ่่น คอื Fukuoka Prize ปเีดยีวกนันีน้กัเขยีน 
“เหยือ่อธรรม” คนโปรดของเขา คอื Pramoedya Ananta Toer (1925-2006) 
กไ็ดร้บัรางวลันีพ้รอ้มๆ กนั สรา้งความปรดีาปราโมทยใ์หอ้าจารยเ์บน็อยา่งหา
ทีส่ดุมไิด ้(อาจารยเ์บน็รกัและนบัถอืปราโมทยามากๆ และเชือ่วา่นีค่อืนกัเขยีนที่
ดทีีส่ดุของอนิโดนเีซยีทีน่า่จะไดร้างวลัโนเบล และกพ็ยายามใหค้นไทยรู้จักและ
อ่านงานของนักประพันธ์ผู้นี้ที่มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วเช่นกัน)

ในทศวรรษนีอ้กีนัน่แหละทีอ่าจารยเ์บน็เกษยีณอายุจากคอรแ์นลโดย
สมบูรณ์ (2001/02) เขามีทั้งอินโดนีเซีย มีทั้งสยาม มีทั้งฟิลิปปินส์ที่เขาข้าม
ไปข้ามมา ทำางานวิชาการในรูปแบบที่เขาทำามาชั่วชีวิต เขาข้ามเขตแดน 
พบพรมแดนใหม่ ผู้คนใหม่ๆ ที่มิใช่นักวิชาการตามระบบและระบอบเดิม
อีกต่อไป เขารักษางานที่เกี่ยวกับการเมืองร่วมสมัยของอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องสมัยของของซูการ์โนและซูฮาร์โต หรือเกี่ยวกับความลุ่มลึกในส่วน
ของวัฒนธรรมการเมืองฟิลิปปินส์ที่เขามีโฮเซ ริซัล เป็นพาหนะเข้าสู่สังคม
นัน้ ในขณะทีเ่ขากลายเปน็นกัวชิาการยอดนยิมทีจ่ะไดร้บัเชญิไปทัว่ทัง้ละตนิ
อเมริกา จีน อินเดีย และไต้หวัน 

ยุคนี้อีกเช่นกันที่เขาผลิตงานชิ้นสำาคัญที่เขาพึงพอใจมาก คือ Under 
Three Flags ซึ่งมีชื่อรองอย่างน่าพึงสังเกตว่า Anarchism and the Anti-
Colonial Imagination (2005/2548) อันเป็นเรื่องการต่อสู้ในรูปแบบของ
ลัทธิอนาคิสม์โดยนักชาตินิยมของคิวบาและของฟิลิปปินส์ ความน่าสนใจ
อยู่ที่ว่า คิวบาเป็นประเทศสุดท้ายในทวีปอเมริกาใต้ที่ลุกฮือขึ้นมาต่อต้าน
เจ้าอาณานิคมสเปน ในขณะที่ฟิลิปปินส์เป็นประเทศแรกในเอเชียที่มีปฏิบัติ
การเช่นเดียวกับคิวบา ดังนั้น Anarchism ก็ไปด้วยกันได้กับ Nationalism 

(อีก 10 ปีต่อมา ในการกล่าวปาฐกถาครั้งสุดท้ายของอาจารย์เบ็น
ในหัวข้อ Anarchism and Nationalism ณ กรุงจาการ์ตา วันที่ 10 ธันวา 
2015/2558 กอ่นอาจารยเ์สยีชวีติ 3 วนั ไดใ้ชห้นงัสอืเลม่นีอ้า่นประกอบ หนงัสอื
เล่มดังกล่าวมีหน้าปกเป็นรูปธง 3 ผืน คือธงของขบวนการ Katipunan ของ
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Stand By Me เพื่อนกันตลอดไป หน้าโรงภาพยนต์ในห้างสรรพสินค้า
แห่งหนึ่งฝั่งธนบุรี เดือนสิงหาคม 2557/2014 (ภาพถ่ายโดย : อนันต์ กรุดเพ็ชร์)
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ฟิลิปปินส์ กับธงลัทธิอนาคิสม์ และธงคิวบา)
ในทศวรรษที่ห้านี้เช่นกัน เขาก็พบและผูกมิตรกับคนกลุ่มใหม่ที่จะว่า

แปลกกแ็ปลก หรอืจะวา่ไมแ่ปลกกไ็มแ่ปลก นัน่คอื นกัสร้างนกักำากบัหนงัรุ่น
ใหม่ๆ รวมทั้ง อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล

อาจารยเ์บน็เปน็คนชอบดหูนงัมากๆ (เขาสามารถเลา่เปน็คุง้เปน็แคว
ถงึวฒันธรรมการดหูนงัของนกัศึกษาอังกฤษ โดยเฉพาะทีเ่คมบรดิจ ์วา่จะทำา
อย่างไรใน “เกมหนูหนีแมว” ที่จะไม่ต้องยืนตรงเมื่อเพลง God Save the 
Queen ขึน้จอ แตเ่ดมิโรงหนงัจะข้ึนเพลงนีต้อนหนงัจบ ครัน้มคีนเดนิหนมีาก
ขึ้นๆ เจ้าของโรงก็ย้ายเพลงไปเปิดก่อนหนังฉาย พวกนักศึกษาหัวก้าวหน้า
ก็รอจนเพลงจบจึงจะเข้าไปดูหนัง ทำาให้ในที่สุดเจ้าของโรงหนังยอมแพ้ เอา
เพลงสรรเสริญฯ ออกจากรายการ เหลือแต่โฆษณาปกติ)

หนังที่อาจารย์เบ็นชอบดู โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังขาวดำาที่ไม่ใช่หนัง
กระแสหลกั ไม่ใชห่นงัฮอลลวีูด้ (ผมเคยไดย้นิอาจารยเ์บน็พดูเปรยๆ ถงึหนงั
อเมรกัินเพยีงสองสามเรือ่งเทา่นัน้เอง เชน่ The Wizard of Oz กึง่ขาวดำากึง่สี
เทคนิค ที่มี Judy Garland เล่นเป็นโดโรธี (1939/2482) กับ High Society 
ที่มี Grace Kelly และ Bing Crosby เล่น (1956/2499)) 

ในยุค 60s และ 70s หนังที่อาจารย์เบ็นโปรดปรานเป็นที่สุด เห็นจะ
เป็นของนักสร้างนักกำากับท่ีไม่ใช่ชาวอเมริกันอย่าง Sergei Eisenstein 
(Battleship Potemkin, 1925/2468), Ingmar Bergman (Wild Strawberries, 
1957/2500), Federico Fellini (Satyricon, 1969/2512) หรือ Akira 
Kurosawa (Rashomon, 1950/2493) หรอื Ozu Yasujiro (Tokyo Story, 
1953/2496) ตอนหลังเขาหันไปชืน่ชมกับหนงัไตห้วนั (Edward Yang, Hou 
Hsiao-Hsien, Tsai Ming-liang) แล้วก็วกมาสู่หนังนอกกระแสของไทย 

หนังไทยยุคก่อน “อินดี้” ที่อาจารย์เบ็นเคยประทับใจอย่างยิ่ง คือ 
“มอืปนื” (ภาค 1) ของทา่นมุย้ (1983/2526) ถงึขนาดนำาไปเขยีนเปน็บทความ
วเิคราะหก์ารเมอืงไทย ในชือ่เรือ่ง Murder and Progress in Modern Siam 
(1990/2533 แปลเปน็ไทยแล้วเชน่กัน โดย มตชิน มกรา 1991/2534, เกรยีงศกัด์ิ 
เชษฐพฒันวนชิ) แนน่อน อาจารยเ์บน็หาไดต้ดิตามไปดซูรีสีม์หากาพยอ์นัแสน
จะยาวเหยยีดของทา่นมุ้ย อยา่ง “สรุโิยไท” (2001/2544) หรือ “ตำานานสมเดจ็
พระนเรศวรมหาราช” (ทัง้ 6 ภาค 2550/2550/2554/2554/2557/2558) ไม ่

ในช่วงขึ้นศตวรรษใหม่ อาจารย์เบ็นกลับไปชื่นชมกับหนังแนวใหม่
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ของผู้สร้างผู้กำากับไทยที่ดังไปทั่วโลก (แต่คนไทยแทบไม่รู้จัก หรือสนใจ
ที่จะรู้จัก) คือ “เจ้ย” อภิชาติพงศ์ ที่เขาเริ่มติดตามจาก “สุดเสน่หา” หรือ 
Blissfully Yours (2002/2545) ไปจน “เจ้ย” ดังระเบิดยิ่งกว่าพลุในยุโรป 
อเมรกิา ญีปุ่น่ ดงัสดุๆ ในวงการผูเ้สพศลิปะชัน้ไมธ่รรมดา และทา้ยทีส่ดุหนงั
ของ “เจย้” ทีค่นไทยสว่นใหญไ่มรู่จ้กั 3 เรือ่ง กถ็กู BBC (สงิหา 2016/2559) 
จัดให้ติดอันดับ 100 หนังเยี่ยมแห่งศตวรรษที่ 21!!! ซึ่งมีดังนี้ 

เรือ่งแรก “ลงุบุญมรีะลกึชาติ” (Uncle Boonmee Who Can Recall 
His Past Lives ไดล้ำาดบั 37 ใน 100 เรือ่งนี ้ผูใ้หญผู่โ้ตไทยๆ ชงิโหนเปน็ขา่ว
ดว้ยการใหส้มัภาษณ ์เรยีกช่ือหลงทางวา่ “ลุงบุญมีกลบัชาตมิาเกดิ”!) เร่ืองน้ี
ไดร้างวลัปาลม์ทองคำา เทศกาลหนงัเมอืงคานสป์ ี2010/2553 สว่นเร่ืองทีส่อง 
คือ “สัตว์ประหลาด” (Tropical Malady-2004/2557 ลำาดับ 52 ใน 100) 
และเรื่องที่สาม “แสงศตวรรษ” (Syndromes and a Century-2006/2549 
ลำาดับ 60 ใน 100)

อาจารย์เบน็มักจะพดูทีเลน่ทีจรงิวา่ “เจย้” เปน็คนไทยทีเ่ปน็ “จเีนยีส” 
เหมือนๆ กับจิตร ภูมิศักดิ์ ที่ร้อยปีจะมี “มันสมอง” เช่นนี้มาเกิดสักคน เขา 
“อิน” กับ “อินด้ี” ของนักสร้างนักกำากับไทยรุ่นใหม่ ถึงขนาดเขียนเป็น
บทความท้ังภาษาไทยและองักฤษสรรเสรญิ (เชน่ “สตัวป์ระหลาด อะไรวะ?”, 
ศิลปวัฒนธรรม กรกฎา 2006/2549 มุกหอม วงษ์เทศ แปล กับ “สัตว์วิกาล 
ภาพเรืองแสงของอภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล”, 2007/2550 และเขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ คือ The Strange Story of a Strange Beast: Receptions 
in Thailand of Apichatpong Weerasethakul’s Sat Pralaat ที่มี James 
Quandt เป็นบรรณาธิการตีพิมพ์ ณ กรุงเวียนนา Synema 2009 

เมื่อมีผู้ทำาสารคดีซีดีสั้นๆ เรื่อง “รุมกัดสัตว์ประหลาด” ดูกันในกลุ่ม
ผู้ชอบ “อินดี้” อาจารย์เบ็นก็รบเร้าให้มิตรสหายดู เขาชอบฉากสัมภาษณ์ผู้
ชมสองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกระฏุมพี-อีหลีตชาวกรุงที่กล่าวอย่างดูถูกดูแคลน
ว่า “หนังอะไรไม่รู้ ดูไม่รู้เรื่อง” ในขณะที่กลุ่มที่สอง หน้าตาท่าทางสามัญ 
ค่อนข้างเชย จะตอบอย่างไม่ลังเลว่า “รู้เรื่องๆ ก็เรื่อง ‘เสือสมิง’ ไงล่ะ”

ยุคสมยันีเ้ชน่เดยีวกนั อาจารยเ์บน็กค็บหากบัคนกลุม่หนึง่ทัง้สาวและ
ไมส่าวท่ีเขาขนานนามวา่ “หญงิแหง่ 90s และ 2000s” ทีป่ระกอบดว้ย “เมย-์
มุกหอม-อโนชา-ไอดา” ทีเ่ขาคดิวา่มผีลงาน (เขยีนกบัหนงั) และมคีวามเป็น 
“ปัญญาชน” มากกว่านักวิชาการมหาวิทยาลัยจำานวนมาก 
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หก) ทศวรรษ 2010s (2010-2015) อ�ย ุ74-79 ป ี(31 ร�ยก�ร)
ยุคสุดท้าย เพียง 6 ปีก่อนจากไป อาจารย์เบ็นก็ยัง young at heart 

แมร้า่งกายจะรว่งโรย น้ำาหนกัเกนิ เดนิเหนิ หายใจลำาบาก แตเ่ขากไ็มห่ยดุคดิ 
หยุดเขียน หรือหยุดเดินทาง เขาเปรยๆ ว่า สิ่งที่เขากลัวที่สุดคือ แก่เฒ่าแล้ว
เลอะเลือน นั่งๆ นอนๆ เป็น “ผัก” ไปวันๆ รอความตาย ในเวลาที่เหลือ 6 
ปี เขามีงานเขียนทั้งหมด 31 รายการที่เขาบันทึกไว้ในรายชื่อ publications 
ที่พบในคอมฯ ของเขา ทั้งนี้ ไม่รวมกับที่มาตีพิมพ์ภายหลังที่ เขาจากเราไป 
งานเขียนของเขากระจัดกระจายอยู่ในหลายตอ่หลายภาษา ไรเ้ขตแดนและไร้
พรมแดน รวมทัง้จำานวนไมน่อ้ยทีต่ัง้ใจไวส้ำาหรบัผูอ้า่นภาษาไทย (ฟา้เดยีวกนั 
และ อ่าน) มิตรสหายของเขาอายุน้อยลงๆ ที่จำานวนไม่น้อยเช่นกันก็อยู่นอก
วงวิชาการ เขามี “เด็กๆๆ” อย่าง “ไอ้วุฒิ” หรือ “อนันต์” genY ที่ทำาให้
เขารู้จักโลกดิจิตอล ตลอดจนพาเขาไปเที่ยว “นรก” หลีกหนีจากวงวิชาการ
ที่น่าเบื่อหน่าย เขาได้หนังสือเล่มใหม่อีกเล่ม คือ The Fate of Rural Hell: 
Asceticism and Desire in Buddhist Thailand (2012/2555)

และแล้ว เมื่อวันที่ 4 ธันวา 2015/2558 ที่งานสัมมนาอาเซียนกับ
นักศึกษา SeasTU 16 ผมมอบหนังสือ “ชุมชนจินตกรรม” ฉบับภาษาไทย 
พิมพ์ครั้งที่ 3 (2014/2557) ให้อาจารย์เบ็น เราลาจากกันที่ “กรุงเทพมหา
นรก” ผมแยกไปศรีเกษตร-พม่า อาจารย์เบ็นกลับไปชวาฟ้าแดง ดินแดน
และผู้คนที่เขารักสุด 

เขาไปปาฐกถาสุดท้าย Anarchism and Nationalism ที่จาการ์ตา
ในวันที่ 10 ธันวา และที่เมือง Kota Batu ชวาตะวันออกนี้ เขาก็จากเราไป
เมื่อ 13 ธันวา เถ้าอัฐิของเขาถูกโปรยลงเหนือทะเลชวา นอกเกาะมาดูรา 
ตรงข้ามชายหาดปาสิสีร์ เขาคงจะสิงสถิตอยู่ที่นั่นชั่วกาลนาน

นา่ขบขนัย่ิงท่ีซูฮารโ์ตหรอืบรรดาสมนุเผดจ็การ (ทีถ่า้จะมี “รฐัประหาร” 
ยดึอำานาจขึน้อกีในอนิโดนเีซยี) กจ็ะ “ถบี” อาจารยเ์บน็ออกจากดนิแดนและ
ผืนน้ำาที่เขารักไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

(5)

อาจารย์เบ็นเป็นทั้งเพื่อนและเป็นทั้งครูที่ดี เขาเป็นคนใจดี สุภาพ
เขามักตั้งคำาถามกับข้อสังเกตที่ท้าทาย น่าฉงน
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สำารวจ "นรก" วัดม่วง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง วันที่ 14 พฤษภาคม 
2558/2015 (ภาพถ่ายโดย : อนันต์ กรุดเพ็ชร์) 

เขาช่วยให้เราข้ามข้อจำากัดของเขตแดนในโลกใบนี้
เพื่อที่จะไม่ต้องเป็น “กบในกะลา” อีกต่อไป
เหมือนดังคำาขวัญประหลาดที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาว่า 
Frogs of the world unite! 
You have nothing to lose but your coconuts.
เขาจบชีวิตไปแล้ว แต่งานของเขาก็ยังไม่จบ ในบ้ันปลายของชีวิต 

เขาทำางานค้างไว้ในประเทศชาติที่เขารัก ที่อินโดนีเซีย เขาค้างแปลงานของ
นักเขียนอินโดนีเซียเชื้อสายจีน Kwee Thiam Tjing (1900-1974) เอาไว้

สว่นทีส่ยาม คือการเมอืงไทยกบัเร่ืองการตอ่สูแ้ยง่ชงิอำานาจของบรรดา
ไทยเชื้อสาย “เจ๊ก” (แต้จิ๋ว ฮกเกี้ยน/ฮากกะ และไหหลำา) ที่เป็น “ข้างหลัง
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ภาพ” ของ “คนเสือ้เหลอืง-คนเสือ้แดง” ทีเ่ขาพร่ำาศกึษาสงัเกตสงักามากวา่ 
40 ปี (เขาทิ้งงานสุดท้ายที่ถูกตีพิมพ์หลังความตายเอาไว้ คือ Riddles of 
Yellow and Red ใน New Left Review (Jan-Feb, 2006))

น่าดีใจท่ีอาจารย์เบ็นทำางานเขียน A Life Beyond Boundaries 
(2016/2559) ซึง่เปน็อตัชวีประวตัขิองเขา (นอกเหนอืจากทีเ่คยเขยีนแลว้ถกู
แปลเปน็ภาษาญ่ีปุ่น คอื Yashigara han no Soto e [Out from Under the 
Coconut Halfshell], 2009/2552) เสร็จเพียง 3 เดือนก่อนสิ้นชีวิต 

สำาหรับผู้ที่เคยได้อ่านและชื่นชอบกับหนังสือ "ชุมชนจินตกรรม”
หนงัสอือตัชวีประวติัเลม่นีน้า่เชือ่ไดว้า่จะกลายเปน็หนงัสอืทีย่อดเยีย่ม

ทีสุ่ดเล่มหน่ึงในศตวรรษที ่21 เช่ือไดอี้กวา่อา่นแลว้ตดิใจ จนเผลออา่นไปกวา่
ครึง่เลม่แลว้จงึรู้สึกตวัว่า อะไรกนันะ? ภาษาองักฤษทีอ่าจารยเ์บ็นเลอืกนำามา
ใช้ในเล่มนี้อ่านเข้าใจง่าย (แทบไม่ต้องเปิดดิกชันนารี) 

(อนึ่ง ผู้จัดพิมพ์ London: Verso ยังให้ส่วนลดสูงสุด 20-90% (ใน
เวลาจำากัด) ปกแข็ง = £11.99 (คิดเป็นเงินไทยเพียง 552 บาท) ทั้งยังมี 
e-book = £1.50 (คิดเป็นเงินไทยเพียง 69 บาทเท่านั้น))

(6)

ทา้ยทีส่ดุ หากเราจะกลบัไปพจิารณาดูงาน 2 ชิ้นเกี่ยวกบัเมอืงไทยที่
เป็นงานคลาสสิกไปแล้วนั้น ในชิ้นแรก คือ “บ้านเมืองของเราลงแดง” หรือ 
Withdrawal Symptoms (1977/2520) ความแปลกใหม่และความแตกต่าง
จากงานของนกัวชิาการฝรัง่ทีศึ่กษาเมืองไทยในยคุสมยันัน้ คอื การวเิคราะห์
ในมุมกว้างทางสังคมและเศรษฐกิจถึงการก่อตัวของกระฎุมพีไทย (ชนชั้น
กลาง) ที่เกิดขึ้นมาในยุคสมัยของสงครามเย็น ซึ่งมีการทุ่มความช่วยเหลือม
หาศาลทางเศรษฐกิจและเงินทุนจากอเมริกา (และญี่ปุ่น) โดยอาศัยสถาบัน
กษัตริย์และองค์บุคคลอ้างและอิง 

กระฎมุพไีทย (ชนชัน้กลางใหม)่ เหลา่นีน้ัน่แหละท่ีถกูปลดปลอ่ยออก
มาในนามของ “ลทัธิชาตนิิยมไทย” (ที่ดเูสมือนจะเปน็ประชาธปิไตย) แลว้ก็
เป็นปฏิปักษ์ (ชั่วคราว) กับระบอบทหาร (14 ตุลา 2516/1973) สนับสนุน
ขบวนการนักศึกษาในการโค่นล้ม ‘ถนอม-ประภาส-ณรงค์’ แต่เมื่ออเมริกา
มหามิตรพ่ายแพ้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนทั้งสามประเทศ (1975/2518) 
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กระฎุมพีไทย (ชนชั้นกลางใหม่) ก็เกิดวิตกจริต “ลงแดง” หันกลับมาเป็น
ปฏิปักษ์ ร่วมประกอบกับชนชั้นสูงและสถาบันหลักๆ ก่อ “อาชญากรรมรัฐ” 
ต่อทั้งนักศึกษาและต่อประชาชนระดับล่าง (6 ตุลา 2519/1976)

นา่สงัเกตว่าในบทความดงักลา่วน้ี อาจารยเ์บน็จบดว้ยประโยคทีเ่ปน็
ภาษาอังกฤษว่า The consequences of October 6 point therefore in 
two different but related directions. On the one hand, the coup has 
obviously accelerated the secular demystification of Thai politics. 
Direct and open attacks on the monarchy loom imminently. Sizeable 
groups, both liberal and radical, have come to understand that they 
have no place in the Bangkok order, and so, in unprecedented 
numbers, have left for exile or the marquis. On the other hand, 
the political conceptions and symbols of the once hegemonic right 
have become self-conscious slogans with an increasingly specific 
social constituency. In the 1950s and 1960s, it was possible for many 
Thai conservatives to view the Thai left quite sincerely as a kind 
of alien minority (“really” Vietnamese, Chinese, or whatever), and 
the anticommunist struggle as a loftily national crusade. Today, 
such ideas have become less and less plausible even to the right. 
The events of October 6 have served to speed up the process 
whereby the right gradually concedes, almost without being aware 
of it, that it is engaged in civil war. In the long run, this change 
is likely to prove decisive, for modern history shows very clearly 
that no revolutionary movement succeeds unless it has won or been 
conceded the nationalist accolade. (โปรดดูคำาแปลภาษาไทยในเล่มนี้)

อนึ่ง ขอให้สังเกตด้วยว่า บทความนี้อาจารย์เบ็นจั่วหัวการแปลบาง
วลีของ “เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา” ไว้ดังนี้ 

...And in those days all men and beasts 
Shall surely be in mortal danger
For when the Monarch shall betray
The Ten Virtues of the Throne
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Calamity will strike, the omens
Sixteen monstrous apparitions:
Moon, stars, earth, sky shall lose their course 
Misfortune shall spread everywhere 
Pitch-black the thundercloud shall blaze 
With Kali's fatal conflagration
Strange signs shall be observed throughout 
The land, the Chao Phraya shall boil
Red as the heart's-blood of a bird
Madness shall seize the Earth's wide breast
Yellow the color of the leadening sky 
The forest spirits race to haunt
The city, while to the forest flee
The city spirits seeking refuge...
The enamel tile shall rise and float
The light gourd sinks down to the depths.
-Prophetic Lament for Sri Ayutthaya (c.17th C.)-

ขอให้ดูเปรียบเทียบกับภาษาไทย คือ
“คราทีนั้นฝูงสัตว์ทั้งหลาย 
จะเกิดความอันตรายเป็นแม่นมั่น
ด้วยพระมหากระษัตรมิได้ทรงทศพิธราชธรรม์ 
จึงเกิดเข็ญเป็นมหัศจรรย์สิบหกประการ 
คือเดือนดาวดินฟ้าจะอาเพด 
อุบัติเหตุเกิดทั่วทุกทีศาน
มหาเมฆจะลุกเป็นเพลิงกาล 
เกิดนิมิตพิสดานทุกบ้านเมือง 
พระคงคาจะแดงเดือดดั่งเลือดนก 
อกแผ่นดินเป็นบ้าฟ้าจะเหลือง
ผีป่าก็จะวิ่งเข้าสิงเมือง 
ผีเมืองนั้นจะออกไปอยู่ไพร... 
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กระเบื้องจะเฟื่องฟูลอย 
น้ำาเต้าอันลอยนั้นจะถอยจม 

สว่นในบทความทีส่องทีอ่าจารยเ์บน็ตัง้ชือ่ดว้ยการเลน่คำาวา่ Studies 
of the Thai State: The State of Thai Studies (1979/2521) และเขียน
ขึ้นสองปีภายหลังบทความแรกนั้น อาจารย์เบ็นจั่วหัวบทความด้วยคำากล่าว
ของ David A. Wilson ที่ถือได้ว่าเป็น “เจ้าพ่อ” ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมือง
ไทยที่มีอยู่ในหนังสือเล่มดังที่ล้าสมัยไปแล้ว คือ Politics in Thailand 
(1962/2505) ดังข้อความดังนี้ 

“What damn good is this country-
You can’t compare it with anything!” (attributed to David 

Wilson)
“ประเทศนี้มันดีฉิบหายอะไรอย่างนี้-
คุณเปรียบมันเหมือนอะไรไม่ได้เลยสักอย่าง” 
-เดวิด วิลสัน (เกษียร เตชะพีระ แปล)-
 
และด้วยวลีเช่นนี้ อาจารย์เบ็นก็เริ่มการ “สับ” นักวิชาการฝรั่ง

ทั้งหลายที่เป็นกระแสหลักในการศึกษาสังคมไทยซึ่งเขามองว่า ตื้นเขิน 
ฉาบฉวย อนุรักษนิยม และลอยหลุดออกจากความเป็นจริง ประเภท “ไม่
เป็นไร” หรือ “สยามเมืองยิ้ม” และ “ไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้น” ดังนั้นจึงมี
ความเป็น uniqueness “ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน” 

จุดเด่นของงานของอาจารย์เบ็นชิ้นนี้ คือการชี้ให้เห็นว่า นักวิชาการ
ตะวันตกทั้งหลายหลงทางกับ “วาทกรรม” การปฏิรูปของรัชกาลที่ 5 ที่เอา
ไปเปรียบได้กับการปฏิรูปเมจิของญี่ปุ่น และทำาให้รัฐโบราณสามารถพัฒนา
ไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ กลายเป็น “รัฐประชาชาติ” หรือ nation-state 
งานประเภทนี้มีให้พบเห็นเด่นชัดในงานของนักวิชาการรุ่นเดียวกันและร่วม
สำานักเดยีวกัน เชน่ David K. Wyatt ในขณะทีอ่าจารยเ์บน็ตคีวามวา่นัน่เปน็
เพยีงการกระชบัรวมอำานาจของศูนยก์ลางท่ีกษตัรยิแ์ละราชวงศเ์สยีมากกวา่ 
แทนทีจ่ะเปน็เชน่ “รฐัประชาชาต”ิ สยามกลบักลายเปน็ “รัฐราชวงศ”์ นัน่เอง 
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ผมเชื่อว่าในท้ายท่ีสุด นอกเหนือจากวิชาการในและนอกรูปแบบ 
อาจารยเ์บน็เขา้ใจมนษุย ์ชวีติ และความตายเป็นอยา่งดี นานมาแลว้อาจารย ์
เบ็นพูดถึง “ความตาย” อย่างงดงามของ 2 บุคคลที่เขารัก บุคคลแรกคือ 
แคลร์ ฮอลท์ (Claire Holt, 1901-1970) แห่งโครงการอินโดนีเซียสมัยใหม่ 
คอร์แนล เธอเปรียบเสมือน Ibu ของนักศึกษารุ่น 1960s ในขณะที่ George 
Kahin คอื Bapak เธอมาจากเมอืงและประเทศตดิทะเลบอลตกิทีเ่ราแทบไม่
เคยได้ยิน คือ Riga-Latvia เธออพยพหนีภัยโซเวียตไปอเมริกา เล่าเรียน
ศิลปะและการหนังสือพิมพ์ ช่วงสมัยสงครามโลกเธอไปติดอยู่ในชวาที่เธอ
กลายเปน็ผูเ้ชีย่วชาญศลิปะ ดนตร ีนาฏศลิป ์จนเมือ่มาอยู่คอร์แนล เธอเขยีน

“Don’t look at what you can see. Look at what you can’t see!” 
Professor Emeritus Benedict R.O'G. Anderson สยามสแควร ์กรงุเทพมหานคร 
หนึ่งสัปดาห์หลังวันขึ้นปีใหม่ เดือนมกราคม 2558/2015 (ภาพถ่ายโดย : อนันต์ 
กรุดเพ็ชร์) 
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งานบุกเบิกเล่มสำาคัญคือ Art in Indonesia (1967/2510) เธอจบชีวิตอย่าง
งดงาม มีพิธีศพอย่างเรียบง่าย และเถ้าอัฐิของเธอก็ถูกโปรยลงในทะเลสาบ
คายูกา อิธากะ

บุคคลที่สองคือ สุจิยา เคนจิ (Tsuchiya Kenji, 1942-1995) แห่ง
มหาวิทยาลัยเกียวโตที่คบหาสมาคมกับอาจารย์เบ็นเป็นเวลานาน วันหนึ่ง 
เคนจิพาอาจารย์เบ็นไปเดินเล่นที่ Philosopher’s Path (Tetsugaku-no-
michi) วัดศาลาเงิน Ginkaku-ji แถวนั้นมีสุสานที่เต็มไปด้วยป้ายและตัว
อักษรคันจิ ต่อคำาถามของ อาจารย์เบ็นที่ว่า ตัวคันจิบนหลุมศพนั้นบอกว่า
อะไร? เคนจิตอบง่ายๆ เป็นอังกฤษว่า “nothingness”

ครับ ในที่สุดแล้วมนุษย์เราก็ nothingness อาจารย์เบ็นไปถึงที่สุด
ของเขาแล้ว เขาทิ้งอะไรต่อมิอะไรไว้ให้กับเรามากมาย เขาช่วยเราให้ข้าม
ข้อจำากัดของเขตแดน ไม่ต้องเป็น “กบในกะลา” อีกต่อไป เขาเป็นตัวอย่าง
ให้เราเห็นว่า เขาสามารถจะรัก “ชาติอินโดนีเซีย” รัก “ชาติสยาม” และรัก 
“ชาติฟิลิปปินส์” แต่เหนือสิ่งอื่นใด คือความรักในมนุษยชาตินั่นเอง 

ลาก่อน อาจารย์เบ็น ผู้มีชีวิตที่แสนดี และมีความตายที่งดงาม

5 กันยายน 2016/2559
Thai Studies Program
University of Malaya

Kuala Lumpur, Malaysia 
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สัมมน�ประจำ�ปี 2559
ASEAN: Siam-Thailand + Japan + China and + India

ศุกร์ที่ 25 พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุม ภูก�มย�ว อ�ค�รเรียนรวม (เดิม) 

มห�วิทย�ลัยพะเย� จังหวัดพะเย�

08.00-09.00 ลงทะเบียน / รับประทานอาหารว่าง 
 Registration / Tea and Coffee Break
09.00–09.30 พิธีเปิดการสัมมนา / Opening Ceremony
 - ศ. พเิศษ ดร. มณฑล สงวนเสรมิศร ีอธกิารบดมีหาวทิยาลยัพะเยา  
  กล่าวต้อนรับ / Welcoming
 - ศ. เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย 
  พะเยา กล่าวแนะนำามหาวิทยาลัยพะเยา 
 - ศ. เกียรติคุณ เพ็ชรี สุมิตร ราชบัณฑิต ประธานมูลนิธิโครงการ 
  ตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวรายงาน / Report
 - คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ รองประธานกรรมการบริษัท โตโยต้า  
  มอเตอร์ ประเทศไทย จำากดั และกรรมการมลูนธิโิตโยตา้ประเทศไทย  
  กล่าวเปิดงาน / Opening 
 - มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ / Souvenirs Exchange and 
  Group Photos 
09.30–12.00 อภิปรายรวม / Panel “ASEAN + Japan: Social-Economic- 
 Cultural Connectivity” / อาเซยีน + ญีปุ่น่ : ความเชือ่มโยงสงัคม  
 เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม
  คณุสรุศกัดิ ์สทุองวนั | คณุซนิยา อาโอก ิ| ดร. ชยนัต์ วรรธนะภูติ |  
  ผศ. ดร. ดวงใจ หลอ่ธนวณชิย ์| คณุอดศิกัดิ ์ศรสีม ดำาเนนิรายการ 
  และนำาอภิปราย  
12.00–13.00 อาหารกลางวัน / Lunch
13.00–14.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
 ห้องที่ 1 “ASEAN + China: ASEAN and SENO (sud/South,  
 est/East, nord/North, ouest/West) Boundary” / อาเซียน +  
 จีน : อาเซียน และ เขตแดนทางบก ทะเล และอากาศ  
  ศ. ดร. ยศ สันตสมบัติ | รศ. ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น | 



  อ. อัครพงษ์ ค่ำาคูณ | อ. ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ดำาเนินรายการ
  และนำาอภิปราย
 ห้องที่ 2 / Room 2 : “Water Scarcity: The Mekong, 
 The Chao Phraya and The Salween Rivers” แมน่้ำาโขง เจา้พระยา 
  สาละวิน : ปัญหาน้ำาในอาเซียน 
  คุณเพียรพร ดีเทศน์ | รศ. ดร. ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี | 
  ดร. รอยล จิตรดอน | ผศ. มนตรา พงษ์นิล ดำาเนินรายการ
  และนำาอภิปราย  
 ห้องที่ 3 “ASEAN Beyond Boundary” / อาเซียนไร้พรมแดน
  ดร. อุษามาศ เสียมภักดี | ผศ.ดร. ธำารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ | 
  คุณพิมพ์สิริ เพชรน้ำารอบ | อ. อักษราภัค ชัยปะละ | 
  อ. พิพัฒน์ ธนากิจ ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  
14.30–15.00 อาหารว่าง / Tea and Coffee Break
15.00–16.30 แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ / Panels
 ห้องที่ 1 / Room 1 : “ASEAN + India: Mahabharata and  
 Southeast Asia” / อาเซียน + อินเดีย : มหาภารตะ และอุษาคเนย์
  ศ. พิเศษ ดร. ชาญวิทย์  เกษตรศิริ | อ. คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง | 
  คุณปยิณฐั สรอ้ยคำา | ดร. สิงห ์สุวรรณกจิ | ผศ. กาญจน ีละอองศร ี 
  ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  
 หอ้งที ่2 / Room 2 : “State and Church: Buddhism in ASEAN”/  
 รัฐกับศาสนจักร : พุทธศาสนาในอาเซียน
  ภิกษุณีธัมมนันทา | คุณวิจักขณ์ พานิช | อ. สุรพศ ทวีศักดิ์ |  
  คุณณัฐพงศ์ ดวงแก้ว | อ. สมฤทธิ์ ลือชัย ดำาเนินรายการและ 
  นำาอภิปราย  
 หอ้งที ่3 / Room 3 : “LGBT Rights in the ASEAN Community”  
 / LGBT: เพศวิถีในอาเซียน
  ผศ. ดร. วศิน ปัญญาวุธตระกูล | คุณชุมาพร แต่งเกลี้ยง | 
  คุณชานันท์ ยอดหงษ์ | ผศ. ดร. อรรจน์ อิงคนินันท์ บัณฑิตย์ | 
  อ. ดารารัตน์ คำาเป็ง | ดำาเนินรายการและนำาอภิปราย  

พิธีกรประจำาตลอดงาน สมฤทธิ์ ลือชัย


