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คริสต์ศักราช 2008 รัฐบาลแคนาดาได้ออกแถลงการณ์ถ่ายทอดสดไปทัว่ โลก เพื่อขอโทษต่อ
ชนพื้ นเมืองมากมายที่อาศัยอยูใ่ นพื้ นที่ประเทศแคนาดาจากนโยบายการตั้งโรงเรียนประจ�ำเพื่อชาวพื้ นเมือง
ที่ทำ� ให้ชาวพื้ นเมืองเหล่านั้นต้องเจอกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุท์ างวัฒนธรรม และเป็ นเหตุให้เด็กชาวพื้ นเมือง
หลายคนถูกลดทอนความเป็ นมนุ ษย์ สูญเสียตัวตนทางวัฒนธรรม และเสียชีวติ 1
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การเกิดขึ้ นของลัทธิล่าอาณานิ คมท�ำให้มีการส�ำรวจดินแดนใหม่บริเวณทวีปอเมริกา ด้วยพื้ นที่
กว้างใหญ่ของดิ นแดนที่ คน้ พบ ประกอบกับปั ญหาภายในทวีป เป็ นปั จจัยหลักที่ ผลักให้เกิดการอพยพ
ครั้งใหญ่ของชาวยุโรปเข้าสู่ทวีปอเมริกาเหนื อ ซึ่งก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดาในปั จจุบนั
แน่ นอนว่าเมื่อมีความต้องการในการใช้พื้นที่ที่มีคนพื้ นเมืองอยูก่ อ่ นแล้ว จะต้องมีการต่อสูแ้ ย่งชิง และจบลง
ด้วยความพ่ายแพ้ของชนพื้ นเมือง น� ำไปสู่การตั้งรกรากถาวรของผูม้ าใหม่ และผูอ้ าศัยอยู่ก่อนจ�ำเป็ นต้อง
ถูกจ�ำกัดพื้ นที่รวมถึงการเกิดนโยบายกลืนวัฒนธรรมที่ถูกคิดขึ้ นโดยรัฐบาลแคนาดาและคริสตจักรระหว่าง
ครึ่งหลังคริสตศตวรรษที่ 19 เรื่อยไปจนกระทัง่ ถึงปลายศตวรรษที่ 20 เพื่อจะท�ำให้ชาวพื้ นเมืองโดยเฉพาะ
เด็กนั้น ได้เรียนรูก้ ารมีอารยธรรมแบบชาวผิวขาว ดังที่หนังสือที่ผูศ้ ึกษาก�ำลังจะน�ำเสนอนี้
หนังสือเรื่อง Behind closed doors นั้นรวบรวมโดย Jack Agness และหอสมุดแห่งชาติแคนาดา
ในปี 1950   หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ที่ ถู ก เขี ย นมาเพื่ อ ถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวของมนุ ษ ย์ที่ ต อ้ งสู ญ เสี ย อัต ลัก ษณ์ท าง
วัฒนธรรม สูญเสียวัยเด็ก สูญเสียการเรียนรูท้ ี่สมควร หรือแม้กระทัง่ สูญเสียชีวิต จากนโยบายการฆ่าล้าง
เผ่ า พัน ธุ์ท างวัฒ นธรรมของรัฐ บาลแคนาดา เพื่ อ เป็ นแนวทางในการตี แ ผ่ ค วามจริ ง เพื่ อ ป้ อ งกัน ไม่ ใ ห้
ความสู ญ เสี ย นี้ เกิ ดซ�้ำอี ก และที่ ส�ำคัญ คื อเพื่ อเป็ นส่ วนส�ำ คัญในการฟื้ นฟู สภาพจิต ใจของเหยื่อ ที่ ไ ด้รับ
ผลกระทบกับนโยบายนี้ 1
หนั งสือเล่มนี้ ถูกแบ่งออกเป็ น 4 ช่วงจากการรวบรวมประสบการณ์จริงผ่ านบทสัมภาษณ์ของ
ผูท้ ี่เคยศึกษาอยู่ในโรงเรียนประจ�ำจ�ำนวน 32 คน โดยแบ่งจากวิธีการในการอาศัยอยู่ของนั กเรียนที่นัน่
และแบ่ ง กลุ่ ม โดยอิ ง จากเนื้ อความของผู ท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ต รงจากโรงเรี ย นประจ�ำ  Kamloops Indian
Residential School ช่วงแรกคือ Coping ซึ่งเป็ นช่วงที่ผูถ้ ่ายทอดเรื่องราวจะพูดถึงชีวิตและวิธีการรับมือ
ของตนเองในระยะเวลาที่ศึกษาอยูท่ ี่โรงเรียนแห่งนั้นไม่วา่ จะเป็ นการถูกท�ำร้ายร่างกาย การถูกบังคับไม่ให้
พูดภาษาของตัวเองมิเช่นนั้ นจะถูกลงโทษทั้งทางร่างกายและจิตใจ การไม่ถูกเอ่ยนาม ถูกบังคับให้สวมใส่
ยูนิ ฟ อร์ม สี น้� ำ ตาล และถู ก เรี ย กด้ว ยเลขประจ�ำ ตัว ทดแทนการเรี ย กชื่ อ พื้ นเมื อ งของตนเองดัง ตัว อย่า ง
ตามเนื้ อความดังนี้
“They took everything away from me. Everything that’s important to me, mother,
father, culture. But not my spirit. They stripped us of everything. Gave us brown uniforms
and a number. And they put what they wanted in us, made us ashamed of who we are”2
มีการพูดถึงการบังคับให้เข้าโบสถ์เพื่อสวดมนต์เกือบจะตลอดเวลา และเป็ นกิจกรรมหลักส�ำคัญ
ในการอยูโ่ รงเรียน ในขณะที่ช่วงที่ 2 จะเป็ นช่วงของ Resistance หรือการต่อต้านของผูถ้ ่ายทอดเรื่องราว
ขณะที่ศึกษาอยูท่ ี่นัน่ ว่าด้วยวิธีการต่อรองหรือหลบหนี เช่น การหนี โรงเรียนเพื่อไปผ่อนคลาย หรือการพัง
ประตูครัวเพื่อเข้าไปหาของรับประทานเนื่ องจากโรงเรียนให้อาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการ3 ช่วงที่ 3
คือช่วง survival และช่วงที่ 4 นัน่ คือช่วง healing หรือเป็ นช่วงที่จะมีการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการฟื้ นฟู
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สภาพร่ า งกายและสภาพจิ ต ใจของผู ท้ ี่ ป ระสบกับ การฆ่ า ล้า งเผ่ า พัน ธุ์ท างวัฒ นธรรมในขณะที่ เ รี ย นอยู่
ที่โรงเรียนดังกล่าว
วิธีการเล่าเรื่องของผูถ้ ่ายทอดเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ นั้น เนื่ องจากเป็ นการรวบรวมมุมมอง และ
ประสบการณ์จ ริ ง ของผู ถ้ ่ า ยทอด แต่ ล ะช่ ว งจึ ง จะมี ก ารพูด ถึ ง ภู มิ ห ลัง ของแต่ ล ะคนก่ อ นจะถู ก ส่ ง เข้า ไป
ในโรงเรียนประจ�ำ  เช่น การเล่าถึงวิถีชีวิตเดิม ไม่ว่าจะเป็ นการอาศัยในครอบครัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วย
พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย และอีกมากมาย หรือบอกเล่าถึงภาษาชนเผ่าที่ใช้เป็ นภาษาแรกในวัย ต่อจากนั้ น
ผูถ้ ่ายทอดจึงเล่าเรื่องราววิธีการที่ถูกส่งไปที่โรงเรียนผ่านการเดินทางต่างๆ ทั้งรถไฟ หรือเลวร้ายแม้กระทัง่
รถขนสัตว์ จะเห็นได้วา่ การถ่ายทอดประสบการณ์ที่ส่วนใหญ่น้ันเป็ นเรื่องเลวร้ายซึ่งส่งผลต่อสภาพร่างกาย
และจิตใจของผู ถ้ ่ ายทอด ณ ขณะนั้ นหรื อแม้กระทัง่ ภายหลังมา ไม่ว่าจะเป็ นอาการเกลี ยดกลัวสังคม 1
หรือการมีความทรงจ�ำร้ายๆในขณะที่ อยู่ในโรงเรียนจนท�ำให้เกิดผลกระทบคือการกลับเข้าสู่ความเป็ น
ครอบครัวแบบชนพื้ นเมืองไม่ได้ และเมื่อมีลูกต่อมาก็ไม่มีความรูค้ วามสามารถและตัวตนทางวัฒนธรรม
มากพอที่จะถ่ายทอดต่อให้คนรุ่นต่อไป ไม่วา่ จะเป็ นความรูด้ า้ นภาษา ความรูด้ า้ นวัฒนธรรมหรือประเพณี2
จากทั้งหมดนี้ จะเห็นว่าหนั งสื อเล่ มนี้ ได้ถ่ายทอดเรื่ องราวอันเป็ นประโยชน์ แก่มวลมนุ ษยชาติ
อย่า งมาก โดยเฉพาะในปั จ จุ บัน ที่ ป ระชากรทัว่ โลกส�ำ นึ ก เรื่ อ งของการเป็ นพลเมื อ งโลกและสมาทาน
ความเท่าเทียมในทุกมิติ นอกจากนี้ ยังเป็ นหนั งสือที่โดดเด่นเรื่องของการน� ำเสนอหลักฐานแต่ละปั จเจก
มารวมกัน จนกลายเป็ นการเปิ ดพื้ นที่ ทางประวัติศ าสตร์ใ ห้กับยุ ค สมัย หนึ่ ง ของประเทศแคนาดาในมิ ติ
ของสังคมและวัฒนธรรมซึ่งแสดงผ่ านผูถ้ ูกกระท�ำ  และแม้ว่ารัฐบาลแคนาดาได้ออกมายอมรับนโยบาย
ที่ น�ำไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทางวัฒนธรรมของชนพื้ นเมืองและได้มีแถลงการณ์ขอโทษชนพื้ นเมืองแล้ว
แต่ความเปลี่ยนแปลงในการรวมคนพื้ นเมืองเข้าสู่ระบบต่างๆยังเปลี่ยนแปลงได้เพียงที ละนิ ด เนื่ องจาก
ความคิดที่ฝังรากลึกของคนขาวที่มีอคติต่อชนพื้ นเมืองและความรูส้ ึกเจ็บปวดของชนพื้ นเมืองยังคงด�ำเนิ น
ต่อไปอยู3่
กล่ า วโดยสรุ ป แล้ว หนั ง สื อ เล่ ม นี้ มี คุ ณู ป การต่ อ การศึ ก ษาประวัติ ศ าสตร์อ ย่า งมากโดยเฉพาะ
ประวัติศาสตร์ของช่วงอาณานิ คม หรือประวัติศาสตร์ของชาวพื้ นเมืองที่ ไม่ได้รับการศึ กษาอย่างจริ งจัง
ในฐานะคนชายขอบ และที่ มากกว่านั้ น ในโลกของความเท่ าเที ยมหลากหลายในคริสต์ศตวรรษที่ 21
หนั งสือเล่มนี้ จึงเป็ นเสมือนภาพสะท้อนความสูญเสียของเผ่าพันธุท์ ี่ควรจะต้องเรียนรูไ้ ว้เพื่อไม่ให้เกิดซ�้ำอีก
ในภายภาคหน้า
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