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ค�าน�า
ส�านักพิมพ์

“ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและเข็ม

นำฬิกำสักเพียงใด	แต่รำกของสังคมผสมผสำน	และจิตวิญญำณแห่ง	

พหุวัฒนธรรมที่หยั่งลึก	ท�ำให้อำเซียนยังทรงเสน่ห์	ดั่งมีมนตรำมัดตรึง	

ใจผู้ไปเยือนไม่เสื่อมคลำย		และกำรเรียนรู้ท่ำมกลำงกำรเดินทำง	ช่วย	

เปิดประตูใจให้ยอมรับควำมแตกต่ำงของชำวอำเซียน...” 

  หนังสือ	มนตราอาเซียน	ถือก�าเนิดข้ึนมาจากความต้องการ 

เป็นหน้าต่างบานหนึ่งในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการเรียนรู้ 

ในความต่างของเราชาวอาเซียน ให้รอบด้าน ลุ่มลึกมากยิ่งขึ้น เพื่อเป้า 

หมายหรือหัวใจส�าคัญของการสถาปนา “ประชาคมอาเซียน” คือการ 

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเอกภาพบนความแตกต่างและหลากหลายของกลุ่ม 

สมาชิกทั้ง ๑๐ ประเทศ ซึ่งคาดหวังกันว่าจะเกิดความร่วมมืออย่างเป็น 

รูปธรรมภายในปี ๒๕๕๘ 

	 ธีรภำพ	 โลหิตกุล	ผู้คร�่าหวอดอยู่ในแวดวงการผลิตสื่อสารคดี 

อาทิ หนังสือ รายการวิทยุ-โทรทัศน์ รวมถึงการเป็นวิทยากรบรรยายให้ 

ความรู้แก่เยาวชนและผู้สนใจการผลิตงานสารคดีคุณภาพ เพื่อท�าหน้าท่ี 
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กระจกสะท้อนสังคมและความเป็นไปของโลกมาตลอดระยะเวลา ๒๐ 

กว่าปี 	โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) 

ที่เป็นแหล่งอารยธรรมตะวันออกมาหลายพันปี และปัจจุบันมี “มรดก 

โลก” (ที่ประกาศโดยองค์การยูเนสโก) ทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 

ตกทอดสู่ลูกหลานยุคปัจจุบันมากถึง ๓๓ แห่ง ใน ๗ ประเทศ (ยกเว้น 

บรูไน พม่า และสิงคโปร์)  

  จากการคัดสรรกล่ันกรองบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่จากสื่อต่างๆ 

ผู ้เขียนได้เลือกที่จะแนะน�าสถานที่ท่องเที่ยวและเมืองส�าคัญในลำว	

กัมพูชำ	 เมียนมำร์	 เวียดนำม	 อินโดนีเซีย	 ซ่ึงเป็น ๕ ประเทศใน 

กลุ่มอาเซียน โดยกล่าวถึง “๘ แหล่งมรดกโลก” ได้แก่ นครวัด-นครธม 

หลวงพระบาง พราหมณัน บรมพุทโธ บาหลี ปราสาทวัดพู ฮอยอัน 

และเว้  นอกจากนี้กล่าวถึงเมืองอีกหลายแห่งท่ีสะท้อนถึงพลังศรัทธา 

ต่อศาสนาทั้งพุทธและฮินดูผ่าน “มหาบูชาสถานส�าคัญแห่งอาเซียน” 

อาทิ มหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุหลวงเวียง- 

จันทน์ พระมหามัยมุนี เจดีย์เทียนหมุ สุสานจักรพรรดิเว้ ฯลฯ

  และด้วยส�านักพิมพ์มติชนก็ตระหนักเช่นเดียวกันว่า...“ประชำคม	

สังคมและวัฒนธรรมอำเซียน	(ASCC)	มีควำมส�ำคัญไม่ด้อยไปกว่ำ

AEC หรือประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน	ด้วยเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่ำกำร	

ที่ชำวอำเซียนเดินทำงท่องเที่ยวในอำเซียน	ก็คือกำรไปเรียนรู้สังคมและ	

วัฒนธรรมของกันและกัน” นั่นเอง

ส�ำนักพิมพ์มติชน
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ค�าน�า
ผู้เขียน

ในห้วงเดือนแห่งควำมรัก	 -	กุมภำพันธ์	๒๕๕๖	ผมร่วม	

แสดงความยินดีกับความรักที่สร้างสรรค์ของคุณไก่-มีสุข แจ้งมีสุข กับ 

คุณคิม-พงศกร ดิลกชัยพัฒน์  และแสดงความชื่นชมที่คู ่รักคนดังคู่นี้ 

ประกาศเดินทางไปฮันนีมูนที่ประเทศลาวเป็นเวลา ๑ สัปดาห์

  ที่ผ่านมา ในฐานะพิธีกรรายการโทรทัศน์ท่ีมีเรตติ้งสูง คุณไก่มี 

บทบาทส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวเมืองไทยมากมายหลายถิ่นท่ีวันนี้เมื่อ 

“ประชาคมอาเซียน” ก�าลังจะเกิด คุณไก่ก็เป็นแบบอย่างของการเปิด 

พรมแดนอุษาคเนย์หรืออาเซียน ด้วยการไปฮันนีมูนในประเทศเพื่อน 

บ้าน

  หนุนส่งกระบวนการสร้าง “ประชำคมสังคมและวัฒนธรรม	

อำเซียน”	(ASCC) ซึ่งมีความส�าคัญไม่ด้อยไปกว่า AEC หรือประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน  ด้วยเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า กำรที่ชำวอำเซียนเดิน	

ทำงท่องเท่ียวในอำเซียน ก็คือกำรไปเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของกัน	

และกัน	
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  อันถือเป็นข้ันตอนการเตรียมพร้อมสู่ “ประชาคมอาเซียน” ท่ีมี 

ความส�าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะคนที่ไม่รู้จักนิสัยใจคอกัน จะมาเป็นคน 

ในครอบครัวเดียวกัน...ได้อย่างไร?

   

ในฐำนะส่ือมวลชนสำยงำนสำรคดี	ผมมีโอกำสไปสัมผัส

วิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมในประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มอินโดจีนคือ เวียด- 

นาม ลาว กัมพูชา เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๓  ตามมาด้วยพม่า 

ในปี ๒๕๓๖  และมาเลเซีย อินโดนีเซีย ในปี ๒๕๓๘  ซึ่งช่วงเวลานั้น 

หลายประเทศที่กล่าวมาเพิ่งฟื้นจากภาวะสงคราม  บางประเทศ (อย่าง 

กัมพูชา) ยังมีการสู้รบ ชนิดที่ระหว่างการถ่ายท�าสารคดี บางทีเรามีเสียง 

ปืนใหญ่ดังขับกล่อมในระยะ ๑๐-๒๐ กิโลเมตร

  ผลงานสารคดีในช่วงนั้น ทั้งที่เป็นสารคดีโทรทัศน์ อย่างรายการ 

“โลกสลับสี” ชุด	เวียดนำม	อำณำจักรล้ำนช้ำง	นครวัด	นครธม	และที่ 

เป็นหนังสือสารคดีสัญจรอย่าง ท่องแดนเจดีย์ไพร	ในพุกำมประเทศ	

ซินจ่ำวเวียดนำม	ชำยชรำกับบ่วงกับและค�ำสำปแห่งนครวัด	นครธม	

ฯลฯ 

  ส่วนใหญ่เป็นภาพสะท้อนอาการตื่นตะลึงของคนท่ีแทบไม่รู ้จัก 

เพื่อนบ้านของตนเอง และแทบไม่เชื่อว่า ดินแดนที่มีการสู้รบกันดุเดือด 

เลือดพล่านอย่างอินโดจีนจะเต็มไปด้วยร่องรอยอารยธรรมโบราณอัน 

ชวนอึ้ง อย่างมหาปราสาทนครวัด เปี่ยมด้วยสีสันวัฒนธรรมทรงเสน่ห ์

อย่างเว้ หลวงพระบาง และดารดาษด้วยหมู่เจดีย์จากแรงศรัทธามหา 

ศาลนับพันๆ องค์อย่างพุกาม 

  ทว่า เสร็จสิ้นงานสารคดีแล้ว การเดินทางของผมยังไม่จบ เมื่อ 

มีผู้ใฝ่ใจในการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมชักชวนให้ผมร่วมเดินทาง 

ไปถ่ายทอดประสบการณ์ และเสริมเติมข้อมูลความรู้เชิงประวัติศาสตร์ 

โบราณคดี คติชนวิทยา ฯลฯ  ในทริปการเดินทางท่องเท่ียวประเทศ 
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เพื่อนบ้าน ซ่ึงมีบริษัททัวร์หลายแห่งจัดขึ้นมา  บางแห่งมีการรวมกลุ่ม 

กันเป็น “ชมรมท่องอุษาคเนย์” ที่มุ่งเน้นการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อนบ้าน 

อาเซียน หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้ค�าขวัญ “ความรู้คู่ความ 

รื่นรมย์ ชวนชมมากกว่าชวนช้อป”

  จวบจนวันนี้ ผมยังมีโอกาสเดินทางเข้า-ออกประเทศเพื่อนบ้าน 

อาเซียนเป็นระยะๆ ทั้งในฐานะนักเขียนสารคดีอิสระ และวิทยากรผู้ให้ 

ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่ก็ด้วย “อารมณ์” ที่แตกต่างจาก 

การไปในยุคแรก

  ในเมื่อสงครามอินโดจีนที่ยืดเยื้อยาวนาน ถึงกาลต้องปิดฉาก 

พม่าที่เก็บตัวเป็น “ฤษีแห่งเอเชีย ใต้ร่มเงาเผด็จการทหาร” นานนับกึ่ง 

ศตวรรษ ก�าลังก้าวสู่วิถีทางประชาธิปไตย  การสัญจรสู่นครวัด จากยุค 

ปี ๒๕๓๓ ที่ต้องใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบิน ๒ วันเต็มๆ (กรุงเทพฯ- 

เวียงจันทน์-พนมเปญ-เสียมเรียบ-นครวัด) บัดนี้ เหลือระยะเวลาการ 

บินจากกรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่เสียมเรียบ เพียง ๔๐ นาที  ที่ส�าคัญ 

“อาเซียน” ที่เคยต่างคนต่างคิด ต่างคนต่างอยู่ ก�าลังจะหลอมรวมเป็น 

ครอบครัวเดียวกัน ในนาม “ประชาคมอาเซียน” ในอนาคตอันใกล้

  ทว่ำ	กำลเวลำเปลี่ยน	บ้ำนเมืองเปลี่ยน	ควำมคิดเปลี่ยน...	

  ผมจึงมีโอกาสได้สัมผัสความเปล่ียนแปลงในประเทศเพื่อนบ้าน 

เป็นระยะๆ และน�าประเด็นความเปลี่ยนแปลงมาน�าเสนอเป็นบทความ 

สารคดี ตีพิมพ์ในนิตยสาร และหนังสือพิมพ์หลายฉบับ อาทิ นิตยสาร 

Travel	Guide หนังสือพิมพ์ คม-ชัด-ลึก และกรุงเทพธุรกิจ (วันเสาร์ 

สวัสดี) ตลอดจนน�าเสนอเป็นรายงานพิเศษ ในรายการวิทยุอุษาคเนย ์

ทางคลื่นความคิด Fm 96.5 อสมท. ทุกวันอาทิตย์  เวลา ๑๔.๓๐- 

๑๖.๐๐ น.             

  ครั้นเมื่อเกิดโครงการคัดสรรบทความสารคดีที่กระจัดกระจายใน 

หลายสื่อดังกล่าวมารวมเป็นเล่มที่อยู่ในมือท่านเวลานี้ จึงตั้งชื่อหนังสือ 

ว่า “มนตรำอำเซียน” เพื่อสะท้อนความจริงคือ ไม่ว่าอาเซียนจะเปลี่ยน 
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แปลงไปตามเทคโนโลยีและเข็มนาฬิกาสักเพียงใด  แต่รากของสังคม 

ผสมผสาน และจิตวิญญาณแห่งพหุวัฒนธรรมที่หยั่งลึก ท�าให้อาเซียน 

ยังทรงเสน่ห์ ดั่งมีมนตรามัดตรึงใจผู้ไปเยือนไม่เสื่อมคลาย   

  เพราะนอกจากเนื้อหาจะเล่าเร่ืองปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาว 

อาเซียนหลายแห่งแล้ว ผมยังตระหนักดีว่า การสัญจรรอนแรมไปใน 

อาเซียน ท�าให้ผมมองเห็นความแตกต่างหลากหลาย ทั้งวัฒนธรรมการ 

แต่งกาย การนับถือศาสนา ภาษา และอาหารการกิน  ซ่ึงมาตรฐาน 

ความสวย ความงาม ความอร่อย มิได้มีมาตรฐานเดียว...อย่างที่เคย 

เข้าใจ  

   การเรียนรู้ท่ามกลางการเดินทาง เปิดประตูใจให้ยอมรับความ 

แตกต่างของชาวอาเซียน กระทั่งยอมรับว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันอย่าง 

สันติสุขได้ หากเคารพในความ “ไม่เหมือน” กันและกัน ซ่ึงวันน้ีคือหัวใจ 

ส�าคัญของการสถาปนา “ประชำคมอำเซียน”	ภายใต้ค�าขวัญ “Unity	

on	Diversity”...เอกภำพบนควำมแตกตำ่งและหลำกหลำย

  นี่คือสาระส�าคัญที่สุดที่ผมปรารถนาจะน�าเสนอผ่านหนังสือเล่มนี้

  ขอขอบคุณส�านักพิมพ์มติชน และท่านผู้อ่านที่ให้การสนับสนุน 

งานของผมเสมอมา

ด้วยคำรวะ

ธีรภำพ		โลหิตกุล

E-Mail: teeraparb108smile@gmail.com

Facebook: ธีรภาพ โลหิตกุล (Teeraparb Lohitkun)





มนตรา
อาเซียน



ทะเลสาบอินเล มนต์เสน่ห์รัฐฉาน (ภาพสแกนจากสไลด์ พ.ศ.๒๕๓๖)



ลุ่มน�้ำอิระวดี

เมียนมำร์ (พม่ำ)
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๑.

ภาพทั้งหมดท่ีประกอบบทความน้ี มาจากภาพสไลด์ที่

ที่ระบุว่าเป็นฟิล์ม “Fuji” ถ่ายด้วยกล้อง Nikon รุ่น FE2 ระหว่างวันที่ 

๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๖ - ๕ มกราคม ๒๕๓๗ นั่นหมายความว่า น่ีคือภาพ 

พม่าเมื่อ ๒๐ ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้ประทับรอยเท้าและความ 

ทรงจ�าแรก ณ ลุ่มอิระวดีแดนทอง

  เป็น ๒๐ ปีที่ยังไม่มีกล้อง Digital ไม่มีเครือข่าย facebook ไม่มี 

Ipad ไม่มี ฯลฯ  ห้วงยามที่พม่ายังตกอยู่ใต้อ�านาจเผด็จการทหาร ในใจ 

ผมเวลาน้ัน ด้านหนึ่งเห็นใจชาวพม่า แต่อีกด้านหนึ่งยังมิอาจลืมเลือน 

ภาพเชลยศึกชาวอยุธยาที่ถูกทหารพม่าข่มเหงในสงครามคราวเสียกรุง 

ถึงสองครั้งสองครา  

  ภาพแม่ทัพพม่าจอมโหดและกักขฬะ ในละครอิงประวัติศาสตร ์

ชุด “ขุนศึก” ที่สวมบทโดย “สมจินต์ ธรรมทัต” นักพากย์ฝีปากเอกแห่ง 

“ช่อง ๔ บางขุนพรหม” (หรือโมเดิร์นไนน์ทีวีในวันนี้) ยังตราตรึงในรอย 

ฟ้ำลุ่มอิระวดี
๒๐ ปีแห่งควำมทรงจ�ำ
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จ�า เพราะยังท�าให้เลือดรักชาติฉีดแรงทั่วสรรพางค์กายได้ทุกครั้งท่ีเขา 

ปรากฏตัว  มิพักต้องพูดถึงทองหุ้มเจดีย์ชเวดากอง ที่เจ็บจ�าฝังหัวมา 

นานว่า...ก็ลอกทองของเราไป!

  ทว่า เสียงร�่าลือระบือไกลเร่ืองความงดงามทางธรรมชาติ ความ 

มั่งคั่งทางวัฒนธรรม ความมีศรัทธาสูงส่งในพุทธศาสนาของผู ้คนใน 

อาณาจักรที่เคยได้ชื่อว่า “ชนะทั้งสิบทิศ” ประจักษ์ชัดได้จากมหาเจดีย์ 

สีทองอร่าม  อีกทั้งร่องรอยพระราชวังตระการตาดั่งปราสาทเทพนิยาย 

ในจินตนาการ ก็ช่างเย้ายวนชวนให้ไปเยี่ยมเยือนยิ่งนัก

  จ�าได้ดี...ว่าเคยอวดตัวกับฝรั่งนักท่องเที่ยวบนเส้นทางที่ผ่านพบ 

ว่าไม่มีแดนใดในโลกา จะมีเจดีย์อยู่ดารดาษเป็นอนันต์เท่าสุโขทัยบ้าน 

ฉันอีกแล้ว  แต่พลันต้องอึ้ง เม่ือฝร่ังเปรยเบาๆ แบบถนอมน�้าใจ แต ่

กลับรู ้สึกว่ามันดังจนหูแทบดับว่า...แต่เจดีย์ที่พุกามในพม่าก็มีอยู ่ไม่ 

น้อยนะ...

  “ไม่น้อย” ที่ว่านั้น หมายถึงสมญานาม “แดนเจดีย์สี่พันองค์” ที ่

ใครต่อใครยกให้ “พุกาม”!

๒.
 

รายการทัศนศึกษา ๘ เมืองใหญ่ของพม่าเป็นเวลา ๑๒

วันเต็ม โดยใช้รถเป็นพาหนะ  ความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงท่อง 

เที่ยวพม่า กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมอบหมายให้คุณดวง- 

ดาว สุวรรณรังษี บรรณาธิการอนุสาร อสท. ในเวลาน้ัน น�าคณะนัก 

เขียนและช่างภาพไปส�ารวจประเทศเพื่อนบ้านท่ีใกล้ชิด แต่ปิดตัวเอง 

จากโลกภายนอกมายาวนาน จึงเป็นรายการที่ทั้งเย้ายวนแต่ขัดแย้งใน 

จิตใจเป็นที่สุด 

  ผมในฐานะนักเขียนสารคดีอิสระที่เคยประจ�ากองบรรณาธิการ 

อนุสาร อสท. มาก่อน ใช้เวลาไม่นานในการตัดสินใจตอบรับค�าชักชวน 
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เพราะความขัดแย้งจากปมแค้นในใจที่พม่าคือศัตรูทางประวัติศาสตร ์

หมายเลขหนึ่ง กับความเย้ายวนที่พม่าปิดตัวเองจากโลกภายนอกแน่น 

สนิทมานานหลายทศวรรษ น�ามาบวกลบคูณหารกันแล้วได้ผลลัพธ์ออก 

มาว่า...ยิ่งแค้นยิ่งต้องไปเห็น ยิ่งปิดยิ่งต้องไปค้นหา

  คณะสื่อมวลชนจากลุ่มเจ้าพระยา ผู้ปรารถนาจะเบิกฟ้าอิระวด ี

กว่าสิบชีวิต สัญจรรอนแรมไปบนเส้นทางวงรอบอารยธรรมพม่า จาก 

นครหลวงย่างกุ้ง (ในเวลานั้น) สู่เมืองแปร พุกาม อมรปุระ มัณฑะเลย ์

เมเมียว เมกทิลา กะลอ เฮโฮ อินเล ตองอู หงสาวดี   แล้วคืนสู่ย่างกุ้ง 

ก่อนกลับกรุงเทพฯ  เพ่ือนร่วมทางบางท่านพิสมัยภาชนะทองเหลือง 

ทองแดง  ในขณะที่ทางหลวงพม่าหลายสายยังไม่ได้รับการพัฒนา การ 

เดินทางแต่ละวันจึงมีเสียงอิโล้งโค้งเค้ง อิเล้งเค้งค้างของถ้วย ถัง กะละ- 

มัง หม้อ ขับกล่อมเป็นที่ส�าราญบานใจ

  แล้วยิ่งนานวันในอดีตแดนศัตรู พวกเราโดยเฉพาะผม ก็ดูเหมือน 

จะหลงลืมปมอะไรบางอย่างในจิตใจไปเสียสิ้น  

  เพราะที่เมืองแปร เราพบผู้คนที่น่ารักด้วยโสร่งและผ้าถุงซ่ิน 

กรุ่นกลิ่นหอมแป้งสมุนไพรประทินผิว “ตะนะคา” บนใบหน้าเปื้อนรอย 

ย้ิมอย่างเปี่ยมมิตรไมตรี  ที่พุกามเราตะลึงกับทุ่งทะเลเจดีย์มากมายเกิน 

กว่าที่คาดเดาเอาไว้  เราหลงใหลเสียงเกือกม้ากระทบพื้นระรื่นหู ชนิดท่ี 

ไม่มีเสียงมอเตอร์ไซค์มาแทรกซึมแม้สักเดซิเบล 

  ที่มัณฑะเลย์ นอกจากนิ่งอึ้งกับพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 

ที่เช่ือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ยังมีลมหายใจแล้ว เครื่องส�าริดศิลปะเขมรท่ี 

จัดแสดงไว้ข้างองค์พระ ยังช่วยเปิดตาอีกข้างที่ลืมปิดไว้เป็นเวลานาน 

ว่าก่อนกรุงศรีอยุธยาจะถูกพม่าตีแตกยับเยิน ชาวสยามเคยกรีธาทัพไป 

ตียโสธรปุระ หรือนครธมอันเกรียงไกรของกัมพูชา แตกยับมาก่อนแล้ว

  เพราะมีหลักฐานชัดเจนว่า เคร่ืองส�าริดชุดนี้ถูกเจ้าสามพระยา 

ยกจากกัมพูชามาไว้ที่กรุงศรีอยุธยาตั้งแต่ พ.ศ.๑๙๗๔ ก่อนบุเรงนองจะ 

ได้อยุธยา แล้วย้ายมาตั้งที่หงสาวดีในปี ๒๑๑๒  จากนั้นก็ระหกระเหิน 


