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• Africa : Zimbabwe
• Cambodia: Pol Pot regime
• Middle East: Jasmine Revolution in Tunisia 

(North Africa) ==> Arab Spring (Middle 
East)

• ตัวอย่ำง กำรเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ จำกคนเล็กๆ 



กรณีศึกษำ แอฟริกำ

ประเทศสำธำรณรัฐซิมบับเว



Republic of Zimbabwe

• ซิมบับเวเคยเป็นอู่ข้ำวอู่น ้ำของทวีปแอฟริกำ 
• เป็นผู้ผลิตยำสูบรำยใหญ่เป็นอนัดับ 2 ของโลก
• มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชำติที่สวยงำม ที่ส ำคัญคือ น ้ำตก 

Victoria Falls 
• มีเมืองหลวงชื่อ ฮำรำเร ตั้งอยู่บนเขำ อำกำศเย็นสบำย
ตลอดปี 

• ผู้คนน่ำรัก อัธยำศัยดี



Safari in Zimbabwe







Savannah climate region in Zimbabwe



Victoria Fall in Zimbabwe



Zimbabwe

Source: www.worldbank.org



Republic of Zimbabwe

• อยู่ทำงตอนใต้ของทวีปแอฟริกำ
• มีอำยุเพียง 36 ปี เพรำะได้รับ

เอกรำชจำกกำรเป็นอำณำนิคมของ
อังกฤษเมื่อ 18 เมษำยน 1980

• ในอดีต ประเทศแซมเบียและ
ซิมบับเวเป็นแผนดินเดียวกัน
เรียกว่ำ อำณำจักรโรดิเซีย

• ก่อนกำรมำถึงของชนผิวขำว ชำว
โรดิเซียอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข 
จนกระทั่งมีกำรค้นพบแหลม     
กู๊ดโฮป ของวำสโกดำกำมำ      
นักเดินเรือชำวโปรตุเกส ในปี 
1488 จำกนั้นตำมมำด้วยกำรตั้ง
ถิ่นฐำนของชำวฮอลันดำ และ
อังกฤษ (นักล่ำอำณำนิคมตัว
ฉกำจ)



เส้นทำงเดินเรือของวำสโกดำกำมำ จำกโปรตุเกส อ้อมแหลมกู๊ดโฮป ไปถึงอินเดีย

ท่ีมำ www.pinterest.com



จุดเริ่มต้นควำมขัดแย้ง

• อังกฤษคืนเอกรำชให้โรดิเซียเหนือ เมื่อ 24 ตุลำคม
1964 โดยเปลี่ยนชื่อเป็นแซมเบีย

• กำรไม่ยอมคืนอ ำนำจให้โรดิเซียใต้ สร้ำงควำมไม่พอใจให้
ชำวโรดิเซียใต้มำก จึงเกิดขบวนกำรต่อต้ำนกำรปกครอง
ของคนผิวขำว โดยกลุ่ม Zimbabwe African 
National Union (ZANU) มีผู้น ำกลุ่มชื่อ Robert 
Mugabe



ชัยชนะของกลุ่ม ZANU

• ด้วยวิธีกำรสู้รบแบบกองโจร และคอยป่วนกำรท ำงำนของ
รัฐบำลผิวขำวต่ำงๆ นำนำ ในที่สุด อังกฤษยอมถอนตวั
ออกจำกโรดิเซียใต้ เมื่อ 18 เมษำยน 1980

• Robert Mugabe ผู้น ำกลุ่ม Zimbabwe African 
National Union ได้รับเลือกเป็นนำยกรัฐมนตรี

• ก่อนได้รับเอกรำช สังคมแบ่งเป็น 2 ชนชั้น คือ เจ้ำของ
ที่ดิน ซึ่งเป็นชนผิวขำว กับ ชนชั้นกรรมกรรับจำ้งผิวด ำ 
ท ำงำนให้ชนผิวขำว



โปสเตอร์หำเสียง 

“An Assurance of 
Leadership”

“Our Land, Our 
Sovereignty” 



The British came, only to 
seize land, conquer, and 
enjoy life on our land at 
our expense. 

Itัs now time for us to 
enjoy the gains of our 
independence.

ALL GOOD THINGS 
ARE POSSIBLE. 

Vote Mugabe



นโยบำยของ Mugabe

• ทันทีที่รับต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรี Mugabe เอำใจคนผิว
ด ำ ด้วยกำร ประกำศปฏิรูปที่ดิน โดยยึดที่ดินของคน
ผิวขำวทั้งหมดไปแจกแก่คนผวิด ำ



นโยบำยของ Mugabe

• นโยบำยประชำนิยม ท ำให้ประสบปัญหำขำดดุลงบประมำณ
อย่ำงรุนแรง 

• ประชำชนกลุ่มที่เป็นพวกรัฐบำลจะได้รับสิทธิประโยชน์
มำกมำย กลุ่มที่ขัดแย้งกับรัฐบำลจะโดนตัดสิทธติ่ำงๆ และ
ถูกรังแกด้วยอ ำนำจรัฐอย่ำงทำรุณ

• เมื่อทรัพย์สินเริ่มร่อยหรอ ส่งกองทัพไปบุกประเทศเพ่ือน
บ้ำนคือ คองโก ด้วยมุ่งหวังจะครอบครอง
ทรัพยำกรธรรมชำติของคองโก เกิดเป็นสงครำมใหญ่
ระหว่ำงชนผิวด ำด้วยกนั



ผลจำกกำรบริหำรประเทศของมูกำเบ

• ประเทศถดถอยอย่ำงรุนแรง โดยเฉพำะด้ำนเศรษฐกิจ
• อัตรำเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นมำกกว่ำหลำยล้ำนเปอร์เซนต์ต่อปี
• ปี 2006 ปัญหำหนี้สินเขำ้ขัน้โคมำ รัฐบำลของมูกำเบ
แก้ปัญหำด้วยกำรพิมพ์ธนบัตรเพิ่มถึง 21 แสนล้ำนซิมบับเว
ดอลลำร์

• ธนำคำรกลำงต้องยกเลิกธนบัตรรุ่นเก่ำหลำยครั้ง และพมิพ์
ธนบัตรมูลค่ำ 100 ล้ำนล้ำนซิมบับเวดอลลำร ์จนในที่สุดต้อง
หันมำใช้เงินตรำต่ำงประเทศในกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ 



ผลจำกกำรบริหำรประเทศของมูกำเบ

• อัตรำกำรว่ำงงำนมำกกวำ่ร้อยละ 80
• ระบบน ้ำประปำ ไฟฟ้ำ สำธำรณูปโภคหยุดท ำงำนเป็นประจ ำ 
• ประชำชนจ ำนวนมำกอพยพไปท ำงำนต่ำงประเทศ ส่วน
ใหญ่ที่อพยพคือ หมอและพยำบำล



Hyper inflation







Anti-Mugabe Protest (going on for years)





Until now, ฉลองวันเกิด ปีที่ 92



กรณีศึกษำ

กัมพูชำ



Cambodia

ที่มำ: Cambodiaัs Curse: The Modern History of A Troubled Land, Joel Brinkley



Cambodia



กว่ำจะเป็นนครวัด
• กว่ำจะเป็นปรำสำทนครวัด ต้องใช้หินปริมำตรหลำยล้ำนลูกบำศก์เมตร มีหินทรำยเป็น

วัสดุก่อสร้ำงหลัก ใช้แรงงำนช้ำงนับหมื่นเชือก แรงงำนคนนับแสน ขนและชกัลำกหิน
มำจำกเขำพนมกเุลนชึง่อยู่ห่ำงออกไปกว่ำ 50 กิโลเมตร มำสร้ำงปรำสำทนครวัดมี
เสำ 1,800 ต้น หนักต้นละกว่ำ 10 ตัน และเพรำะไม่ได้เป็นเพียงศำสนสถำน ยงัเป็น
รำชธำนีด้วย อำณำบริเวณจึงกว้ำงใหญ่ไพศำล มีควำมยำว 1.5 กิโลเมตร กว้ำง 1.3 
กิโลเมตร รวมพื้นที่ 1,219 ไร่ หรือรำว 200,000 ตำรำงเมตร มีแผนผังที่ถือเป็น
วิวัฒนำกำรขั้นสุดยอดของปรำสำทขอม มีปรำสำท 5 หลัง ตั้งอยู่บนฐำนสูงตำมคติ
ฮินดู คือเป็นศูนย์กลำงของโลกและจักรวำล คูน ้ำล้อมรอบตำมแบบมหำสมทุรล้อม
เขำพระสุเมรุ

• ก ำแพงชั้นนอกรอบปรำสำทแสนสุดอลังกำรด้วยงำนสลักหิน เหนืออ่ืนใดคือภำพเล่ำ
วรรณคดี รำมำยณะ รูปแกะสลักที่มีชื่อที่สุดคือรูปเทวดำกับอสูรกวนเกษียรสมุทร
ด้วยเขำพระสุเมรุ รวมถึงนำงอัปสร หรืออัปสรำ 1,635 นำง ที่ทั้งหมดทรงเครื่องและ
ทรงผมไม่ซ ้ำกันเลย



Angkor Wat





Temple of Ta Prohm



ต้นก ำเนิดของเขมรแดง

กลุ่มปัญญำชนปำรีส (Paris 
Student Group) คือ กลุ่ม
นักศึกษำฝ่ำยซ้ำยชำวกัมพูชำ ที่
ได้รับทุนกำรศึกษำจำกรัฐบำลกัมพูชำ
ให้มำศึกษำต่อในกรุงปำรีส 
สำธำรณรัฐฝรั่งเศส ในช่วงทศวรรษ
ที่ 1950 พวกเขำได้ร่วมกันจัดตั้ง
ขบวนกำรคอมมิวนิสต์ ลัทธิมำร์ก
ซิสต์-เลนินนิสตข์องตนเองขึน้ 
ก่อนที่จะเดินทำงกลับสู่แผ่นดินเกิด
และเป็นก ำลังส ำคัญของพรรค
คอมมิวนิสต์เขมร กลุ่มเขมรแดง

ซำลอธ ซำร์ (ชื่อเดิมของ
พล พต) ได้รับ
ทุนกำรศึกษำจำกรัฐบำล
เพื่อไปศึกษำต่อทำงดำ้น
วิศวกรรมไฟฟ้ำที่ฝรัง่เศส



• สำเหตุที่ท ำให้คนหนุ่มสำวกลุ่มนี้เชื่อมั่นในลัทธิคอมมิวนิสต์ มีแนวโน้มมำจำกบริบททำงกำรเมืองโลกในขณะนั้น ที่กำร
เคลื่อนไหวตำมแนวทำงคอมมิวนิสต์ก ำลังเป็นวิธีที่ได้รับควำมนิยมและถูกน ำมำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม ไม่ว่ำจะเป็น กำร
ยืนหยัดต่อสู้ของขบวนกำรคอมมิวนิสต์ในกัมพูชำต่อฝรั่งเศสในฐำนะเจ้ำอำณำนิคม กำรได้รับชัยชนะของลัทธิ
คอมมิวนิสต์ในจีน กำรเผชิญหน้ำกันระหว่ำงฝ่ำยคอมมิวนิสต์และฝ่ำยต่อต้ำนคอมมิวนิสต์ในเกำหลี หรือกำรเข้ำสู่
ยุครุ่งเรืองสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส เป็นต้น นอกจำกนั้นแล้ว ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับควำมไม่เสมอภำค
ทำงชนชั้นและควำมไม่เป็นธรรมในสังคมที่นักศึกษำบำงคนประสบในอดีต ก็อำจเป็นสำเหตุส ำคัญเช่นกัน ดังเช่นกรณี
ปัญหำครอบครัวของเขียว พอนนำรี และเขียว ธิริธ ที่บิดำของเธอทั้งสองหนีตำมเจ้ำหญิงแห่งกัมพูชำไปอยู่จังหวัด
พระตะบอง ในช่วงสงครำมโลกครั้งที่ 2 ทิ้งให้มำรดำของพวกเธอท ำหน้ำที่ดูแลครอบครัวเพียงผู้เดียว กรณีดังกล่ำว
นี้ เดวิด พี. แชนด์เลอร์ นักประวัติศำสตร์และนักกำรทูตชำวอเมริกัน กล่ำวว่ำ อำจเป็นสำเหตุส ำคัญให้พวกเธอมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อชนชั้นเจ้ำของกัมพูชำ จนน ำไปสู่กำรต่อต้ำนก็เป็นได้

• ขณะท่ีศึกษำอยู่ในฝรั่งเศส กลุ่มปัญญำชนกลุ่มนี้ได้มีโอกำสศึกษำส ำนักคิด/ลัทธิทำงด้ำนสังคมศำสตร์หลำย ๆ 
แขนง เช่น ลัทธิสังคมนิยม ลัทธิชำตินิยม ลัทธิคอมมิวนิสต์ ลัทธิต่อต้ำนจักรวรรดินิยม และลัทธิอำณำนิคมใหม่ 
เป็นต้น พร้อมกันนั้น พวกเขำยังได้ประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับลัทธิคอมมิวนิสต์เอำไว้หลำยระดับ นับตั้งแต่กำร
รวมกลุ่มกำรเมืองย่อย ๆ ในหมู่นักศึกษำ ที่เรียกกันว่ำ ็วงมำร์กซิสต์ิ เพื่อน ำงำนเขียนแนวอุดมกำรณ์มำร์กซิสต์มำ
ถกเถียงกัน จนถึงกำรเข้ำร่วมเป็นสมำชิกของพรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศสและพรรคคอมมิวนิสต์ยูโกสลำเวีย และยัง
รวมไปถึงกำรเป็นตัวแทนสมำคมนักศึกษำเขมรในกรุงปำรีส เข้ำร่วมกำรประชุมเยำวชนนำนำชำติ ณ เบอร์ลิน
ตะวันออก ที่ซึ่งพวกเขำได้พบเจอเพื่อนร่วมอุดมกำรณ์เดียวกัน และได้เรียนรู้วิธีกำรต่อสู้ของขบวนกำรคอมมิวนิสต์
ในกัมพูชำ และกำรก่อตั้งพรรคปฏิวัติประชำชนเขมรเป็นครั้งแรก

• นอกจำกนั้น พวกเขำยังพยำยำมขยำยอุดมกำรณ์ของกลุ่มให้ครอบคลุมทั้งสมำคมนักศึกษำเขมร ซึ่งเป็นแหล่งรวม
ปัญญำชนชำวกัมพูชำส่วนใหญ่ในปำรีส ด้วยกำรล้มล้ำงอิทธิพลของผู้น ำนักศึกษำแนวอนุรักษนิยม และเปลี่ยนให้
กลำยเป็นองค์กรส ำหรับนักชำตินิยมและนักสังคมนิยมแทน



กลุ่มเขมรแดงเข้าบุกยึดกรุงพนมเปญ 
ในเช้ำตรู่วันที่ 17 เมษำยน 2518   ซึ่งตรงกับวันปีใหม่

ของชำวกัมพูชำ 

(เหตุที่ฝ่ำยคอมมิวนิสต์เลือกวันนี้เป็นวันบุกยึด เพรำะต้องกำรให้ปี
ใหม่ปีนั้นเป็นปีเริ่มต้นประวัติศำสตร์ของกัมพูชำใหม่ทั้งหมด)



นโยบำยและอุดมกำรณ์
นโยบำยของเขมรแดงก็คือ ลบล้ำงทุกสิ่งทุกอย่ำงที่ชำวตะวันตกสร้ำงไว้ และเขมรจะเจริญได้ต้อง
อยู่แบบชนบท นั่นคือ ไม่มีเมืองใหญ่ ไม่มีโรงงำนอุตสำหกรรม ไม่มีกำรใช้ระบบเงินตรำ และไม่มี
กำรศึกษำให้กับประชำชน



กัมพูชำในยุคเขมรแดง
• เขมรแดงได้สั่งให้อพยพประชำชนทั้งหมดออกจำกเมืองหลวงไปสู่

พื้นที่ชนบท พนมเปญที่เคยมีประชำกรถึง 2.5 ล้ำนคนกลำยเปน็
เมืองร้ำง ถนนที่ออกจำกเมืองเต็มไปด้วยประชำชนที่ถูกบังคบัให้
เดินทำงออกจำกเมือง

• เขมรแดงประกำศให้ชำวเขมรทุกคนทิ้งทุกสิ่งทุกอย่ำง ไม่ว่ำจะเป็นบ้ำน 
เงินทอง หรือแม้แต่คนที่ตัวเองรักทั้งหลำย เพื่อมำท ำงำนให้กับคอม
มูน คอมมูนคือหน่วยย่อยของเขมรแดง มีคอมมูนละ 10,000 คน 
หน้ำที่ที่คนในค่ำยต้องท ำทุกวันคือท ำงำนเกี่ยวกับกำรเกษตรทั้งหมด 
ตำมแต่ที่คอมมูนใดจะสั่งลงมำ แต่ทุกคอมมูนเหมือนกันหมดคือ
ท ำงำนโดยใช้แรงงำนคนทั้งหมดโดยไม่มีเครื่องมือใด ๆ ช่วยทุ่นแรง 
และต้องท ำงำนเป็นเวลำ 11 ชั่วโมง เป็นเวลำ 9 วันติดใครท ำงำนช้ำ
หรืออิด ๆ ออด ๆ จะถูกลงโทษอย่ำงหนัก ส่วนวันที่ 10 ต้องมำนั่ง
ฟังเขมรแดงอบรมเรื่องลัทธิคอมมิวนิสต์



ประชำชนถูกบังคับให้ทิ้งบ้ำนเรือน อพยพไปท ำนำ



เด็กเล็กๆ ถูกจับมำเป็นทหำร



Enemies of Pol Potัs peasant revolution: 

นิยามของค าว่า “ปัญญาชน”/ “ชนชัน้สงู” (กลุม่ท่ีควรโดนก าจดั)

• Those with glasses
• Those who spoke a foreign language
• Those with soft hands 

They were all marked out as "educated" or 
"bourgeois" and thus deemed to be enemies 
of Pol Pot's peasant revolution.



ชำวกัมพูชำที่ถูกสังหำรในยุคเขมรแดง มำกถึง
2 ล้ำนคน 

จำกประชำกรทั้งหมด 7.5 ล้ำนคน ในสมัยนั้น



Year Zero

• Pol Potัs plan to 
start over in 
Cambodia

• Got name from the 
French Revolution 
(Year 1)

• Destroy all culture 
and replace it with a 
new one

• Wanted to return to 
a simple society

(No classroom, no     
books, no hospitals, no 
school, no religion)



คุกตวล สแลง (Tuol Sleng)
คุกตวลสแลง            
แต่เดิมเป็นโรงเรียนมัธยม ในบริเวณ
ประมำณ 10 กว่ำไร่

เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2519 เขมรแดงได้
เปลี่ยนโรงเรียนแห่งน้ีเป็น S-21 หรือ 
Tuol Sleng ชื่อ S-21 ย่อมำจำก 
Security Office 21 

คุกนี้ใช้เป็นที่คุมขังคนที่เขมรแดงเห็นว่ำเป็น
ศัตรู ทั้งคนงำนธรรมดำ ชำวนำ วิศวกร 
นักวิชำกำร ครู นักเรียน นักศึกษำ รวมถึง
รัฐมนตรีและทูตต่ำงประเทศด้วย (นักโทษ
รวมประมำณ 15,000 คน)

วัตถุประสงค์คือใช้เป็นสถำนที่รีดไถค ำ
สำรภำพ และพอรีดไถส ำเร็จแลว้ก็เอำไปฆ่ำ 
หรือจัดกำรกับผู้ท ำผิด



สภำพภำยในคุกตวล สแลง (มีป้ำยห้ำมหัวเรำะ)



นักโทษทุกคนจะมีโซ่ตรวน



กฎระเบียบ 10 ข้อ ของคุกตวล สแลง
1. You must answer accordingly to my questions. Do not turn them away. ตอ้งตอบค ำถำมของเรำทุกค ำถำม
หำ้มแสแสร้งและหำ้มปฏิเสธ

2. Do not try to hide the facts by making pretexts of this and that. You are strictly prohibited to 
contest me. หำ้มโกหก หำ้มปฏิเสธและหำ้มเถียงเรำ

3. Do not be a fool for you are a chap who dares to thwart the revolution. อย่างี่เง่าและอย่าท าตวัโง่ๆ
เพราะคุณเป็นคนโง่ทีพ่ยายามต่อต้านพวกเรา
4. You must immediately answer my questions without wasting time to reflect. เมือ่ถูกถามต้องตอบทนัที
อย่าเสียเวลาคดิ
5. Do not tell me either about your immoralities or the revolution. หำ้มพดูหรือแสดงควำมคิดเห็นท่ีท ำใหเ้กิดกำร
ต่อตำ้น

6. While getting lashes or electrification you must not cry at all. ระหว่างถูกลงโทษห้ามร้องไห้ และห้ามส่ง
เสียงแม้แต่นิดเดียว
7. Do nothing. Sit still and wait for my orders. If there is no order, keep quiet. When I ask you to 
do something. You must do it right away without protesting. อยูน่ิ่งๆ นัง่รอและคอยค ำสั่ง ถำ้ไม่มีค  ำสั่งใหอ้ยูเ่งียบๆ
แต่เม่ือมีค ำสั่งตอ้งท ำทนัทีโดยไม่มีขอ้สงสัยและขอ้ประทว้ง
8. Do not make pretexts about Kampuchea Krom in order to hide your jaw of traitor. อยำ่พยำยำมเสแสร้ง
เพื่อซ่อนควำมรู้สึกต่อตำ้นพวกเรำ

9. If you do not follow all the above rules, you shall get many lashes of electric wire. ถ้าไม่ท าตาม
กฎระเบียบทุกข้อเหล่านี้ จะโดนชอร์ตด้วยไฟฟ้า
10. If you disobey and point of my regulations you shall get either ten lashes or five shocks of 
electric discharge. ถ้าฝ่าฝืนข้อใดข้อหน่ึงจะถูกเฆีย่นด้วยแส้ 10 คร้ัง หรือจะถูกชอร์ตด้วยไฟฟ้า 5 คร้ัง



ภรรยำของอดีต รมว.

ในมือก ำลังอุ้มลูก
น้อย 

หัวของเธอ ด้ำนหลัง
มีเครื่องมือช็อตไฟฟ้ำ
ตรึงอยู่



Killing Field (ทุ่งสังหำร)
• ที่พิพิธภัณฑ์ จัดแสดง
รูปหัวกะโหลกเรียงรำย
ในตู้ สูงจำกพื้นถงึ
เพดำน





• เขียนจำกชีวิตจริงของ ยำสึโกะ
นะอิโต ชำวญี่ปุ่น ภรรยำของทูต
ชำวเขมรท่ีอำศัยอยู่ในกรุง
พนมเปญ ยุคเขมรแดง เมื่อปี
พ.ศ.2518 - 2522

• ยำสึโกะ นะอโิต ต้องเสียลูกชำย 
ลูกสำว และสำมีจำกกำรใช้
แรงงำนหนัก เหลือเธอคนเดียว
เท่ำนั้นที่มีชีวิตรอด

• ยำสึโกะ นะอโิต ขณะที่รอดมำได้
นั้นเหลือตัวคนเดียว อำยุ 45
ปี ได้กลับมำอยู่ญ่ีปุ่นได้แค่ 4 ปี 
ก็ตำยด้วยโรคมะเร็ง หลังจำก
กำรใช้ชีวิตอย่ำงทรหดในเขมร
นั้น ด้วยอำยุ 49 ปี



บำงส่วนของหนังสือ 4 ปีนรกในเขมร
“17 พฤษภาคม 2518

ลกูชายคนเล็กพาฉนัไปท่ีหลมุศพพ่ีชายของเขา และเอามีดเล็ก ๆ ไปสลกัท่ีต้นตาลข้างหลมุศพว่า

"โศ โทโมรี 12 พฤษภาคม 2518"

ฉนักอดต้นไม้แล้วเร่ิมร้องไห้ ลกูชายคนโตของฉนัโทโมรี อาย ุ17 ปี ลกูคนนีค้ลอดยาก ฉนัต้องผ่าท้องท่ีโรงพยาบาลโตเกียว เม่ือเรามี
ลกูชายคนแรกด้วยกนั สามีของฉนัดีใจมาก ลกูคนนีมี้ช่ือเขมรและช่ือญ่ีปุ่ นท่ีแม่ของฉนัตัง้ให้ เขาไม่แข็งแรงมาแต่เด็ก เพราะเป็นหวดั
ตอนเกิดใหม่ ๆ จงึไม่ได้ไปโรงเรียน ฉนัจ้างครูมาสอนท่ีบ้าน เขาเป็นคนน่ารัก แต่เด๋ียวนีเ้ขานอนอยู่ใต้ดนิสีแดง โดยที่ฉันไม่
มีโอกาสช่วยอะไรเลย จะหาขนมหวานที่เขาอยากกินมาให้ก็ไม่ได้ เขาต้องตายบนเส่ือผืนเดียวแท้ ๆ

สามีของฉันได้แต่ปลอบใจว่า มันเป็นโชคชะตา เขาเคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับค าท านายของพระในวังที่พนมเปญว่า มีอีกา
คาบผลไม้กลิ่นหอมมาจับกิ่งไม้อยู่ กาตัวนัน้ตกใจอะไรสักอย่าง พอส่งเสียงร้อง กท็ าให้ผลไม้หล่นลงมา ผลไม้นัน้เน่า น า้
สกปรกจากผลไม้ไหลท่วมเมืองพนมเปญ และน่ีเป็นเหตุการณ์ที่จะเกดิขึน้ในปี พ.ศ.2518

และก็เป็นความจริงที่ว่า กองทัพสีด าของพอลพตซึ่งมีชื่อเรียกกันว่า "อีกา" เข้ามายังพนมเปญ ท าให้คนตาย
มากมาย

น่ีหรือคือโชคชะตาของเรา”



บำงส่วนของหนังสือ 4 ปีนรกในเขมร
“บนถนนสายหน่ึง ในย่านที่เคยเจริญและม่ังคั่งที่สุดของพนมเปญ เม่ือครัง้ก่อนโน้น มีทหารเดนิตรวจตราอยู่
ประปราย ทหารเหล่านัน้ยังดูเดก็เหลือเกิน อายุคงไม่เกิน 15 ปี หน้าตาท่าทางดูเศร้า ไม่มีความหวังหรือ
ความรู้สึกอ่ืนใดเหลือในชีวติ แลดูเหมือนหุ่นมากกว่าที่จะเป็นคน เขาคงเพียงแต่มีชีวติอยู่ให้ผ่านไปวันหน่ึง ๆ 
โดยไม่หวังอะไร ...

ทหารหนุ่มคนหนึ่งเลน่เปียโนด้วยบทเพลงท่ีผมไมรู้่จกั อาจจะเป็นเพลงเขมร หรือเพลงท่ีเขาเพิ่งแต่งขึน้ในตอนนัน้ ผม
หยดุยืน สอ่งกล้องถ่ายภาพยนตร์ไปท่ีนัน่ จบัน่ิงอยู่กบัภาพเดียวนัน้เป็นเวลานาน

มันช่างแสนเศร้า ราวกับว่าแต่ละบทของท่วงท านองนัน้เขียนขึน้จากสายเลือดที่ไม่อาจหล่ังไหลได้อีกแล้ว 
ประสานด้วยเสียงซึ่งกล่ันจากน า้ตา และล่องลอยไปด้วยสายลมแห่งความทุกข์โศกมิรู้จบ---เสียงเปียโนดัง
ผ่านกระทบซากตกึที่อยู่ ฝ่ังตรงข้าม สะท้อนกลับรับกับเสียงใหม่ที่นิว้เล็ก ๆ ของชายหนุ่มจิม้ลงบนคีย์

ผมอยากให้คนทัง้โลกได้ยนิเสียงเพลงบทนี ้ได้เหน็ภาพซึ่งอยู่เบือ้งหน้า ได้รู้สึกถงึความเจบ็ปวดรวดร้าวที่ไม่
สามารถวัดได้ด้วยมาตรใดก็ตามในโลก บางททีุกคนจะได้รู้ว่าผลของการกระหายอ านาจ ความมัก
ใหญ่ใฝ่สูงนัน้ ได้ท าให้คนอ่ืน ๆ ที่ไม่เคยรู้เร่ืองรู้ราวอะไรต้องเป็นอย่างไรบ้าง

ไม่มีความสวยงามเหลือให้เหน็อีกแล้ว ...”



กรณีศึกษำ แอฟริกำเหนือ ตะวันออกกลำง

Jasmine Revolution 
เริ่มต้นจำก ประเทศตูนิเซีย (แอฟริกำเหนือ)

ลำมไปถึง หลำยประเทศในตะวันออกกลำง



Tunisia and the jasmine revolution
จุดเริ่มต้น 

เหตุกำรณ์ในตูนิเซีย เริ่มจำก นำย Mohamed Bouazizi วัย 
26 ปี  ตกงำนและต้องหำรำยได้เลี้ยงดูคนในครอบครัว 8 คน
เขำจึงเข็นรถขำยผักที่ไม่มีใบอนุญำติไปตำมเมือง Sidi Bouzid
ทำงตอนใต้ของตูนิเซีย 

เมื่อวันที่ 17 ธันวำคม 2010  โดนต ำรวจหญิงยึดรถเข็นขำยผัก
ไป  ด้วยไม่รู้ว่ำเกิดอะไรขึ้นจึงพยำยำมจ่ำยเงิน 10 ดีน่ำ แต่กลับ
โดนต ำรวจหญิงคนนั้นตบหน้ำ ถ่มน ้ำลำยใส่หน้ำ และดูถูกพ่อของ
เขำ  เขำก็เลยไปร้องเรียนที่ provincial headquarters  แต่
สิ่งที่ได้รับคือ กำรไม่สนใจและกำรได้รับกำรปฎิบัตแิบบกำกเดน ไม่
มีค่ำ เป็นพลเมืองขยะ เขำจึงโมโห แล้วไปพ่นสี เขียนข้อควำมด่ำ
ตำมที่สำธำรณะ ก่อนจะจุดไฟเผำตัวเองเสียชีวิต
เพื่อประท้วงเจ้ำหน้ำท่ีทำงกำรนั่นเอง

เหตุกำรณ์ดังกล่ำวน ำสู่กำรรวมตัวของประชำชนเพื่อประท้วงในวัน
ถัดมำในเมือง  Sidi Bouzid และเริ่มขยำยใหญ่ข้ึน เมื่อมีกำรส่ง
ข่ำวกันทำง facebook youtube จนลุกลำมน ำไปสู่กำรประท้วง
ขับไล่ประธำนำธิบดี  Zine el Abidine Ben Ali  จนต้องขอลี้
ภัยที่ประเทศซำอุ และเปลี่ยนรัฐบำล 

ปรำกฎกำรณ์กำรขับไล่รัฐบำลนี้ สื่อต่ำงๆ ในประเทศตะวันตก พำ
กันเรียกว่ำ "jasmine revolution" 

ดอกไม้ประจ ำชำติของตูนิเซีย คือ ดอกมะลิ 









ท่ีมา www.unc.edu



ท่ีมา www.otherwords.org



บทสรุป



Power corrupts. 

Absolute power 
corrupts

absolutely. 



Say No to ประชำนิยม 



เป็นหน้ำที่ของทุกคน ที่ต้องกล้ำยืนขึ้น ต่อต้ำนสิ่งที่ไม่
ถูกต้อง



กำรเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆ 
จำกคนเล็กๆ 





หนูน้อยวัยเพียง 5 ขวบ ชื่อ Katherine Commale

ตอน 5ขวบ เธอดูสำรคดเีรื่องรำวของทวีปแอฟริกำ
บอกว่ำ เฉลี่ย 30 วินำที ก็จะมีเด็กคนหนึ่งตำย
เพรำะโรคมำลำเรีย

สำเหตุเนื่องจำกคนแอฟริกันยำกจน ไม่มีเงินซื้อมุ้ง 
และมำเลเรียมำจำกยุงที่กัดเด็ก เด็กส่วนใหญ่เมื่อ
เป็นโรคนี้ ก็จะเสียชีวิต 

แล้วเด็กอนุบำลตัวเล็กๆ
ก็เริ่มต้นท ำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตำมควำมฝันของเธอ

เธอเก็บเงินค่ำขนมที่แมใ่ห้ แล้วขอแม่พำไปซื้อมุ้งที่แช่
น ้ำยำกันยงุ

เธอ ใช้เงิน 10 เหรียญ ที่สะสมไว้เพื่อซื้อมุ้งส่งไปทำง
องค์กรกำรกุศลชื่อ Nothing but net

และรณรงค์ให้เพื่อนบ้ำน บริจำคเงินซื้อมุ้งให้เด็กใน
แอฟริกำ

ท่ีมา http://www.komchadluek.net/news/foreign/194176

เด็กน้อยวัย 5 ขวบ ที่ช่วยชีวิตเด็กแอฟริกัน ได้มำกกว่ำ 2 หมื่นคน



ต่อมำ มูลนิธิบิลเกตประกำศบริจำคเงิน 100 ล้ำนบำท
ให้ ็Nothing but net”

็คุณบิลเกตที่เคำรพ
ไม่มีมุ้ง เด็กแอฟริกำ
จะตำยเพรำะมำลำเรีย 
พวกเขำต้องกำรเงิน 
แต่เงินอยู่ที่คณุ....ิ



John Kasaona
Ted Talks by John 
Kasaona: How poachers 
became caretakers

แนวคิดเรื่องกำรอยู่ร่วมกัน
ระหว่ำงคนและสัตว์ป่ำ

นำมิเบียเป็นประเทศเดียวใน
แอฟริกำและในโลก ที่สำมำรถ
เพิ่มจ ำนวนสัตว์ป่ำหำยำก / 
สัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ โดยใช้
หลักกำรจ้ำงให้ชำวบ้ำน รวมทั้ง
คนท่ีเคยมีอำชีพล่ำสัตว์
เปลี่ยนมำเป็นผู้ดูแลสัตว์ และ
ให้ค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสม



Wildlife in Namibia



ภำพกำรนั่งรถดู
สัตว์ (Safari)
ในนำมิเบีย



ดร.กฤษณำ ไกรสินธุ์ เภสัชกรยิปซี

คนติดเชื้อ HIV 
ก็เป็นคน
เหมือนกัน 

แม้ว่ำเขำจะจน 
เขำก็ต้องเข้ำถึงยำ



แนวคิดของดร.กฤษณำ ไกรสินธ์ุ

• " ในโลกไม่มีอะไรส าคญัไปกวา่....ค าสญัญา ....เม่ือเราบอกวา่จะช่วย
แล้วก็ต้องช่วย"

• "ดิฉนัทราบวา่ตวัเองเป็นนกัวิทยาศาสตร์ แตด่ิฉนัก็มีความละเอียดอ่อน
ทางจิตใจ เม่ือดฉินัพบเห็นความทกุข์ทรมาน จะรู้สกึเสียใจ และต้องการ
ท าสิง่บางอยา่งเพื่อช่วยเหลือ“

• "การช่วยให้คนจนเข้าถึงยารักษาโรคได้ในราคาไมแ่พง คือหลกัแห่ง
ความยตุธิรรมในสงัคม“

• "สิง่นี ้คือเหตผุลท่ีดิฉนัต้องการสอนให้คนท้องถ่ินผลิตยา เพ่ือพวกเขาจะ
ได้พึง่พาตนเองได้"



ตวัอยำ่งผลงำนของ ดร.กฤษณำ

• ก่อสร้างโรงงานผลติยาต้านเอดส์ในคองโก และฝึกสอนพนกังานในการ
ผลติยาและควบคมุคณุภาพยา (ใช้เวลา 3 ปีจงึส าเร็จ) รักษาคนท่ีติด
เชือ้เอดส์จ านวน 30,000 คน

• ก่อสร้างโรงงานผลติยาต้านเอดส์และยารักษาโรคมาลาเรียใน
แทนซาเนียและฝึกสอนพนกังาน (ใช้เวลา 2 ปี) ช่วยชีวิตผู้ ป่วยเอดส์ 
60,000 คน และผู้ ป่วยโรคมาลาเรียหลายล้านคน

• ถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมบคุลากรชาวแอฟริกาในการผลิตและ
ควบคมุคณุภาพยารักษาโรคมาลาเรียแก่ ประเทศเบนิน เซเนกลั มาลี
แกมเบีย บร์ูกินาฟาโซ แทนซาเนีย เคนยา เอธิโอเปีย ยกูนัดา บรุุนดี 
แซมเบีย





ทิ้งท้ำย ก่อนจบ 



Nelson Mandela


